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 يتضم���ن ه���ذا الكت���اُب المتواض���ع سلس���لًة م���ن األجوب���ة االرتجالي���ة 
��ْت ف���ي مناس���بات مختلف���ة، وقد حوف���ظ فيه ف���ي غالب  ه عل���ى أس���ئلة ُوّجِ
األحي���ان على األس���لوب الخطاب���ي الكالمي. ورغ���م أّن الكتاب قد خضع 
فيم���ا بع���د لبع���ض التصحيح���ات الطفيفة ف���إّن أس���لوَب الكت���اب وصياغته 
��ذه  األول���ى ل���م يتعرض���ا ألي تغيي���ر. واألح���رى أنن���ا آثرن���ا ع���دم القي���ام به
العملي���ة لصعوب���ة إع���ادة صياغة كّل ش���يء م���ن جديد، مما نج���م عن ذلك 
اِئنا األعزاء   وج���ود بع���ض الغموض والقصور في التعبير.  ولذا نرجو من قرَّ
أن يأخذوا كّل هذه المالحظات بعين االعتبار عند مطالعتهم لهذا الكتاب، 
وأن ينظروا بعين الصفح إلى ما بدر مّنا من سهو أو قصور. وأخيًرا نسألهم 

الدعاء لنا على الدوام. 

حممد فتح اهلل كولن





تقدمي

تراكمت منذ عصور كثيٌر من الشكوك والشبهات، َنحتت ونخرت عقائَد 
الناس فرادى وجماعات وكأنها مبرد أو مثقب يحّت في العقول واألذهان. 
وقد الحت هذه الش���كوك والش���بهات في عصرنا هذا على وجه الخصوص 
على شكل إلحاٍد جماعي. ولم يستطع العالم المسيحي أن يصمد أمام هذه 
الموج���ة، حتى إننا تعرضنا أيًضا في الوهلة األولى للتذبذب والتردد. بل إّن 
بعًضا من الشباب الذين فقدوا إيمانهم في بداية هذا العصر وكانت نهايتهم 
االنتحار قد نّوهوا في رسائلهم األخيرة بأنه ال معنى للحياة من دون إيمان. 

 ولق���د ترت���ب عل���ى األدوات المفس���دة الت���ي تراكم���ت منذ ألف س���نة 
أن ُأثخن���ت المب���ادُئ واألف���كاُر العام���ة بج���روح غائرة، وقّوضت الش���عائر 
 اإلس���المية الت���ي تعد ركائز أساس���ية يعتمد عليه إنس���اُن ه���ذا العصر، فنتج 
 ع���ن ه���ذا أن َجَن���َح الضمي���ُر العام إلى الضالل والفس���اد. ول���ذا كان يجب 

أن ُتضّمد هذا الجروح بأدوية القرآن واإليمان. 

ولقد كان علماؤنا على وعي بهذا، فها هو المرحوم “عمر نصوحي” 
يق���ول: “ينبغ���ي لعلماء اإلس���الم الي���وم أن يقوموا بعملي���ة تجديد في علم 
الكالم، عن طريق تفنيد ودحض النظريات الفلس���فية الحديثة التي كّدرت 
ص الطبيب الح���اذق في هذا  العق���ول واألذه���ان ف���ي هذا الزمان”. ويش���ّخِ
الزمان هذا المرَض بقوله: “الفلس���فة المادية طاعون معنوي، حيث سّببت 
ف���ي س���ريان حّمى مهلكة في البش���رية، وعّرضتها للغض���ب اإللهي. فكّلما 
توس���عت قابلية التمرد واالنتقاد -بالتلقين والتقليد- توّس���ع ذلك الطاعون 
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أيًضا وانتشر. فانبهار اإلنسان بالعلوم، وانغماره في تقليد المدنية الحاضرة 
أعطاه الحرية وروح االنتقاد والتمرد، فظهر الضالل من غروره”. 

وقد أصبح هذا المرض في زماننا أخطر وأوسع انتشاًرا من الطاعون، 
وخاصًة بعد أن تناوله بعض الروائيين المشهورين في رواياتهم. فنما وترعرع 
في العقول والقلوب الشابة الغّرة الضعيفِة المناعة. وأصبحت هذه الشكوك 
والش���بهات مدار الحديث في القرى والمدن، فما يكاد الحديث يدور حول 
الدين واإليمان في المدارس والمقاهي حتى  تطّل هذه الشكوك والشبهات 

برأسها على جموع الناس ويشرعون في الحديث عنها.   

فبع���ض الناس اتخذوا من ه���ذا الوضع موقًفا، وكأنهم س���دوا آذانهم 
��ا  تج���اه ه���ذه الش���كوك والش���بهات، فأخذوه���ا وحاول���وا أن يل���ووا أعناقه
 ويحطموا رؤوسها، بقوة إيمانهم الذي يفور ويطفح من أعماق ضمائرهم.. 
��م وأذهانهم.  ب���ل وألق���ى بها في غياهب الس���جون الت���ي أعّدوها في قلوبه
ورغم أنهم لم يتمكنوا من دحض هذه الشكوك والشبهات، فإنهم اعتمدوا 
��م والملذات الروحانية والمعنوية التي تكس���بها نش���وُة  عل���ى صالبة إيمانه
 العب���ادة، وعاش���وا في ش���ّدٍ معن���وي، متصّدين لتلك الش���كوك والش���بهات، 

ولم يهبوها حقَّ الحياة. 

وتجاوز بعضهم أيًضا فهّم بتكفير هؤالء الذين يثيرون هذه الش���بهات 
دون اعتب���ار لنواياه���م. ف���أّدت ه���ذه الس���لبية ف���ي ردود األفع���ال إلى تعمق 
الغرغرين���ا وانتش���ارها. ولّم���ا ل���م يجد َمن يس���أل عن هذه الش���بهات بنوايا 
��م أصيبوا بخيبة أم���ل، وتورطوا أكثر في ش���بهات  حس���نة، جواًب���ا مقنًعا له

مهلكة، فوقعوا في ُدّوامة اإللحاد، وتدحرجوا في هًوى سحيقة. 

وكان ه���ذا الوض���ع الم���زري فرصًة س���انحًة ألولئك الذي���ن تبنوا الفكر 
المادي وحّولوا نظرتهم هذه إلى حرب أيدولوجية.. فأخذوا يصرعون كثيًرا 
من ضحاياهم بسهام هذه الشبهات، أو -على األقل- يثخنونهم بالجراح.
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كان الكف���ر قديًما نابًعا من الجهل، فلذلك كانت جهاالت الناس تزول 
 ف���ور بي���ان الحقائق لهم، وتغمرهم الس���كينة ج���راء بلوغ الح���ق والصواب. 
وأما في عصرنا فإن هناك عواصف إلحادية تهّب تحت عباءة العلم والفلسفة، 
فهناك أش���خاٌص يعتنقون مثل هذه النوعية من األفكار ويحس���بون أنفس���هم 
 عالمي���ن، ول���ذا ال يتقّبل���ون أي ش���يء غير أفكاره���م الت���ي يعتبرونها علمية، 
وم���ن ثّم ضعفت قابلياتهم في البحث ع���ن الحقيقة. من أجل ذلك لم يكن 
يهت���دي م���ن مثل هؤالء قديًم���ا إال واحد باأللف. ولك���ن ألن اإليمان قديًما 
ا ومتمّكًنا في النفوس؛ بمعنى أن أكثر الناس كانوا مؤمنين فلم يكن  كان عامًّ
لمعتق���دات أولئ���ك ض���رٌر كبير على اآلخري���ن. بيد أّن الكثيري���ن في عصرنا 
��م نظًرا لتوّلي عصر التس���ليم واإلذعان، ونش���أ عن انتش���ار  تذبذب���ت عقيدته
 األراجيف أن رأينا أناًس���ا متخّبطين في الش���كوك والش���بهات في كّل مكان، 

بل َمن فقد كل ما لديهم. 

وابتغ���اًء لتضمي���د ه���ذا الج���رح الغائر قمنا بإع���داد هذه السلس���لة التي 
تس���مى: “أس���ئلة العصر المحي���رة”. وهي عبارة عن أجوب���ة ارتجالية على 
األسئلة التي طرحتها جماعة المسجد -وأكثرهم من الشباب- أثناء دروس 
الوع���ظ الت���ي كان ُيلقيها األس���تاذ محمد فتح اهلل كولن في الس���بعينات من 
الق���رن المنص���رم. وال يفوتنا أن ننبه إلى أن هذه السلس���لة تفتقد إلى وحدة 
الموضوع؛ ألن األسئلة المطروحة كانت متعلقة بموضوعات شتى. ورغم 
ه���ذا فقد رّتبنا الموضوعات الواردة في هذه السلس���لة  في أربعة مجلدات 

حتى تخضع على األقل لنظام معين. 

المجلـــد األول: أسئلة عن شبهات مباشرة  حول مبادئ العقيدة.

المجلـــد الثانـــي: أس���ئلة تنطوي على ش���بهات ضمنية، وأس���ئلة أخرى 
تتعلق بالعقيدة.
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المجلد الثالث: أسئلة حول حياة “الخدمة اإليمانية”، وطرق اكتساب 
النضج الروحي، والحفاظ عليه.

المجلد الرابع: أسئلة متفرقة.

هذا وقد س���بق أن نش���رنا كتاًبا واحًدا من هذه السلس���لة تحت عنوان: 
“أس���ئلة العص���ر المحّيرة”، يتضمن أس���ئلة مختارة مبثوثة ف���ي المجلدات 
األرب���ع الت���ي تحمل اس���م السلس���لة. أم���ا الكتاب ال���ذي بي���ن أيديكم فهو 

المجلد األول من هذه السلسة. 

ونرج���و أن يحوز ه���ذا الكتاب على إعجابكم وأن يكون وس���يلًة للرّد 
على الشبهات التي تدور في القلوب واألذهان. 

دار النيل



 

ه وجتليات اأ�سمائه احل�سنى وحدانية اللَّ

�س���ؤال: كيف يقال إنه ســـبحانه في كل مكان مع أنه واحد أحد، 
أيمكنكم أن تبّينوا لنا هذا؟

اجل���اب: نع���م، اهلل تعالى واحد أح���د، وهو أيًضا معك���م أينما كنتم، 
لكن بعلمه وقدرته ال بذاته، وال يلزم من هذا أنه تعالى يشغل حيًزا مكانيًّا 
كس���ائر األجس���ام، فقولنا: إنه واحد أحد تعبير وإشارة إلى جالله وعَظمته، 
ْنُتْم﴾ )ُسوَرُة اْلَحِديِد: 4/57( أنه موجود برحمانيته 

ُ
ْيَن َما ك

َ
ومعنى ﴿َوُهَو َمَعُكْم أ

ورحيميت���ه وبعلم���ه وقدرته في كل مكان. انظر مث���اًل -وهلل المثل األعلى- 
إلى أشّعة الشمس تالمس رؤوسنا إالَّ أنها بعيدة عنا وال نستطيع الوصول 
��ا، ف���اهلل تعال���ى بصفات���ه هذه هو بكّل ش���يء محي���ط، وهو أق���رب إلينا   إليه
من َحبل الوريد إالَّ أنه ال يبلغه أحد وال يحيط به شيء، فاهلل تعالى يقول: 

َورِيِد﴾ )ُسوَرُة ق: 16/50(. 
ْ
ِْه ِمْن َحْبِل ال َرُب إِلَ

ْ
ق
َ
ُْن أ ﴿َونَ

إًذا ف���اهلل تعال���ى -وه���و أقرب إلّي من حبل الوريد- حاكم ومس���يطر في 
بِِه﴾ )ُسوَرُة اأَلْنَفاِل: 24/8(، 

ْ
ل
َ
َمْرءِ َوق

ْ
كل مكان بال كّم وال كيف، فهو ﴿َيُوُل َبْيَ ال

إًذا ه���و أق���رب إل���ي م���ن قلبي؛ فإن قل���ُت به���ذا المعن���ى: “إن اهلل في قلبي” 
 فهذا صحيح؛ ألنه يعلم عني أكثر مما أعلم عن نفسي، وهو الفاعل المؤثر 
ِكنَّ اهلَل َرَم﴾ )ُس���وَرُة اأَلْنَف���اِل: 17/8(، 

َ
 َرَمْيَت َول

ْ
 ف���ي كّل ش���يء. ﴿َوَما َرَمْي��َت إِذ

ف���اهلل تعال���ى ه���و الذي رمى ف���ي معركة بدر وف���ي غيرها من المعارك باس���م 
الرس���ول ؛ فهو س���بحانه موجود بقدرته في كل مكان كما دّلت عليه هذه 
اآلية وغيرها ودلَّت أيًضا أن اهلل تعالى ش���هيد مس���يطر في كل مكان بقدرته 
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 وعلمه وبرحمانيته ورحيميته وبجماله وجالله وبعلمه وإرادته وبسائر صفاته، 
وهو مع هذا واحد أحد، وهو ما أثبتته الحقائق الكونية؛ ولو كان هناك إَلهان 
 –تعالى اهلل عن ذلك- لفسدت السماء واألرض، وبهذا نزل القرآن الكريم: 
ا يَِصُفوَن﴾ )ُسوَرُة  َعْرِش َعمَّ

ْ
ُسْبَحاَن اهللِ َرِبّ ال

َ
َفَسَدتَا ف

َ
 اهلُل ل

َّ
ْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إِل

َ
﴿ل

اأَلْنِبَياِء: 22/21(؛ أي لتصادمت النجوم وانفجرت، وتصادمت الذّرات ببعضها، 

وألّدت أش���ّعة الش���مس في األرض إلى سلس���لة من الفعاليات اإلش���عاعية 
للُيوَراْنُيوم... وَلفنَي كّل شيء حّي على وجه األرض.

 ويطل���ق علم���اء ال���كالم عل���ى ه���ذا االس���تدالل “ُبره���ان التمان���ع”، 
وهو يثبت أن اهلل واحد، ويستحيل وجود إلهين اثنين؛ فما من شيء تقوده 
 ي���دان مختلفت���ان إال فس���د وإن بلغ في الصغ���ر منتهاه كقيادة س���فينة مثاًل، 
ولو أن لسيارة ِمقودين وقادها سائَقان الضطربت واصطدمت بغيرها نتيجة 
مثل هذه القيادة ولو كانت الطرق معّبدة ميّس���رة، فالفس���اد هو مصير الكون 

لو أن إرادتين منفصلتين حرتين قامتا على إدارته وتنظيمه.

ونؤمن بأن قَدًرا خفيًّا يسري في هذا الكون الهائل المنظم غاية التنظيم 
ب���دًءا م���ن العالم الكبير “عالم المجرات”، فالمتوس���ط “عالم اإلنس���ان”، 
فالصغير “عالم الذرات”؛ وال بد لهذا النظام والتناس���ق والتناغم بين هذه 
 العوال���م م���ن خطة علمية، ثم ق���درة وإرادة إلخراجه م���ن مرحلة التخطيط 
إلى مرحلة التنفيذ، ثم رقابة مستمرة وسيطرة، وهذا كله ال بد له من واحد 
أحد ال يشاركه في إرادته أحد، فاإلنسان يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه 
الخاصة وفي عمله وفًقا لما يسمونه “قانون الخصوصية”، فأنَّى لمخلوق 
أن ُيش���ِرَك نفَس���ه مع الخالق س���بحانه في تنظيم األم���ور المرّكبة والمعقدة 

لهذا الكون الهائل؟!
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وهذا معنى قولنا: لو أن إرادتين مختلفتين اشتركتا في خلق هذا الكون 
لفسد، ونحن نرى أن الكون منّظم غاية التنظيم بال اضطراب وال فساد، إًذا 

فصاحُبه ومالُكه وخالقه واحد أحد.

واآلن لنتناول الموضوع بمنظار الضمير:

إن الح���وادث الجاري���ة م���ن حولنا ُتَبره���ن لنا في أعماقن���ا وفي الواقع 
كذل���ك أن ال ح���ول لن���ا وال قّوة إال ب���اهلل، فأنا العاجز الفقي���ر أدرك عجزي 
ًعا ُمدرًكا عج���زي وفقري وكأني على خش���بة  وفق���ري فأرف���ع ي���دّي متضّرِ
مكسورة في خضّم محيط هائج وأدعو: “يا رب! يا رب!” وأنا أشعر في 
أعماق قلبي بأن هناك من يسَمعني، ولن يسمعني إال إذا كان سميًعا بصيًرا 
ب���كّلِ مكان وربًّا للعالمين، فيس���مع ضراعتي ويس���مع معه���ا ضراعة نملة 
وحاجته���ا إلي���ه  وابتغاَءها من فضله، فهو أقرب إلى النملة من نفس���ها؛ 
وتتبّي���ن ه���ذه الحقيقة بأنه س���بحانه يجيب دعاء من يدعون���ه جميًعا مًعا في 
ْصَحابُُه 

َ
ْيَماَن ْبَن َداُوَد َخَرَج ُه��َو وَأ

َ
العال���م كل���ه، يقول رس���ول اهلل : “إنَّ ُس��ل

ْصَحابِِه: 
َ
َوائِِمَها تَْستَْس��ِ�، َفَق��اَل ِل

َ
ائَِم��ًة َرافَِعًة إِْحَدى ق

َ
ًة ق

َ
ى َنْمل

َ
��رَأ

َ
يَْستَْس��ُقوَن ف

َها”)1(.
َ
اْسُتِجيَب ل

َ
َة اْستَْسَقْت ف

َ
ارِْجُعوا َفَقْد ُسِقيُتْم إِنَّ َهِذهِ انلَّْمل

كل م���ا ف���ي ه���ذا العال���م يتوج���ه إل���ى اهلل تعال���ى ويطل���ب من���ه حاجته 
ويدع���وه ويتضرع إليه، وهو س���بحانه يجيب دعاَءهم جميًعا، ويكش���ف لنا 
ُمْضَط��رَّ إَِذا َدَعهُ﴾ )ُس���وَرُة النَّْم���ِل: 62/27(، 

ْ
ْن ُيِيُب ال مَّ

َ
 ه���ذه الحقيقة فيق���ول: ﴿أ

ثم أليست ضمائرنا تشهد بهذا أيًضا؟

إًذا ف���اهلل تعال���ى س���ميع بصي���ر بخلق���ه جميًعا ف���ي كل مكان، يس���مع 
��م ويتجل���ى عليهم جميًع���ا برحمانيته  ��م، ويغيثه ��م، وي���رى أحواله أصواته
ا س���واه، وهو ق���ادر على فعل  ورحيميت���ه؛ فه���و عظي���م جليل عزيز غنيٌّ عمَّ

)1( مصنف عبد الرزاق: 95/3؛ مصنف ابن أبي شيبة: 62/6.
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كّلِ ش���يء َوْح���ده، يس���توي عنده خْل���ُق الجنة وخلق الّربيع، وأس���اس هذا 
كّله عظمته وجالله ووحدانيته، وهو س���ميع بصير بخلقه أينما كانوا، وهو 
ليس بجسم َيْشَغل حّيًِزا في الفراغ أو في المكان، فهو قائم على أمر خلقه 
ه عن الكّم  أ من�زَّ في كّل مكان بأس���مائه الحس���نى وصفاته الُعلى إال أنه مبرَّ

والَكْيف، وهذا تجّلٍ من تجليات أَحديته وجماله ورحمانّيته ورحيمّيته.

ِصْبت  وإليك���م هذا المثال: لو ُس���ِحَب ماء عيني ولم يع���ط لها الماء أَلُ
بم���رض جف���اف العين، إًذا فهو يرى عيني كل حي���ن؛ فيرّطبها ليحفظها من 
المرض، فال بد من وجود من يهبني العين لتكون وسيلًة ألرى بها األشياء 

وهو يرى عيني ويعلم ما تراه عيني لتتم كل هذه األمور.

مث���ال آخ���ر: يجب أن يك���ون هناك من يقوم بترطي���ب الّلقمة عند تناول 
الطعام لُتهضم، ويرس���ل الش���فرات إلى معدتي ويحرك فّكي، ويرسل الغذاء 
إلى الخاليا المحتاجة بعدالة لتستمر حياتي، لذا نقول: “إن أسماء ربنا تتجلى 
علينا برحمانيته ورحيميته”، ولو لم يكن رّبنا سميًعا بصيًرا بنا أينما كنَّا لجّفت 
 اللقم���ة ف���ي فمي ولن�زلت إلى المعدة وكأنها حجر صل���د، وَلما توّزع الغذاء 
إل���ى الخالي���ا بعدالة، إًذا إنه س���بحانه أق���رب إلينا من أنفس���نا، فهو بتجليات 
أس���مائه الحس���نى أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكننا -بخصائصنا البشرية- 

بعيدون عنه بعًدا كبيًرا، فكيف نستطيع التوفيق بين هذين األمرين؟

وهاك���م المث���ال التالي: ما أقرَب الش���مس منَّا وم���ا أبعدنا عنها، وهي 
��ا تالطف رؤوس���نا كل ي���وم بإش���عاعاتها المختلفة  ش���مس واح���دة، لكنه
األطوال، وتنضج لنا الثمار على األشجار، ثم إن حرارة الشمس وضياءها 
وألوانه���ا بمنزلة صف���ات مختلفة لها، فلو كانت لحرارتها قدرة، ولضيائها 
���بعة صفات كالس���مع والبصر َلكانت الش���مس أقرب  علم، وأللوانها السَّ
 إلينا من أنفس���نا وأَلمَضت ما تريد فينا. نعم، الش���مس جسم كثيف ماّدي، 
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لكّنه���ا تحتوي على الهيْدُروِجين الذي يتحّول دائًما إلى الهيْلُيوم، وتنجم 
ع���ن تح���ول ماليين األطن���ان م���ن الهيدروجين إل���ى الهيليوم طاق���ة كبيرة 
على ش���كل إش���عاع وضوء يصل إلينا وإلى أماكن أخرى، والش���مس أواًل 
أ عنها، فاهلل  ه عن المادة ومب���رَّ ا اهلل  فهو من����زَّ وأخي���ًرا جس���م م���ادّي، أمَّ
تعالى ليس ضوًءا وال إش���عاًعا وال َذّرًة، بل هو خالق لهذه الموجودات، 

فليس كمثله شيء.

ر الن���ور، وُمصّور النور، وخالق النور، فهذا النور  إن اهلل تعال���ى هو ُمنّوِ
منه س���بحانه، فهو خالقه، وكل أنواع األنوار واألضواء والحرارة واأللوان 
بيده يصّرفها كيف يشاء، فإذا كانت هذه هي حال الشمس -وهي ِمن خلِقه 
سبحانه- فال شّك أن اهلل تعالى الواحد منذ األزل يكون شهيًدا بصيًرا بكّلِ 

شيء في كل مكان.

ثم إن المالئكة الكرام تكون في اللحظة نفس���ها في أماكن عدة، وكذا 
���يطان الوسوس���ة لكثير من الناس في اللحظة  الجّن، وكذلك يس���تطيع الشَّ
 نفس���ها رغم أنه ش���يطان واحد؛ فهو يس���تطيع نفث َوساوس���ه إل���ى كثيرين 

في اللحظة نفسها، أي يستطيع التأثير عليهم مًعا.

ف���إذا كان لبع���ض مخلوقات اهلل تعالى -العاجزة- مث���ل هذه القابليات 
فِل���َم ُيس���تبعد وجود اهلل بتجليات أس���مائه في كل مكان وه���و الحي القيوم 

الذي أوجد هذه المخلوقات؟ 





وجوب وجود اللَّه تعاىل

�س�ؤال: يُقال إن اهلل خلق كل شيء.. فَمن -حاشا هلل- خلق اهلل؟

��رح هذا الس���ؤال، وأنا َأعد هذا الس���ؤال عالمًة  اجل���اب: كثي���ًرا ما ُيط
ودلي���اًل م���ن أدلة نبوة س���يدنا محمد . وأمام تحقق م���ا أخبر به من أخبار 

الغيب أنكس رأسي وأقول: “أشهد أن محمًدا رسول اهلل”.

أجل، إنه رس���ول من اهلل كريم، إذ أخبر عن كل ش���يء س���يحدث حتى 
ي���وم القيام���ة وكأنه جالس أمام شاش���ة تلفزيون ينقل ما يش���اهده. وقد نطق 
بالح���ق في كل ما أخب���ر عنه. فاألحكام التي ذكره���ا والحوادث التي أخبر 
عنها وقال إنها س���تقع في المس���تقبل حدثت فعاًل وكم���ا أخبر عنها تماًما. 
وا: 

ُ
وَن َحتَّ َيُقول

ُ
ْن َيْبح انلَّاُس يَتََساَءل

َ
وهذا هو ِضْمَن ما أخبر به. يقول : “ل
؟”)2( َ َق اللَّ

َ
ُ َخالُِق ُكِّ َشٍء َفَمْن َخل َهَذا اللَّ

وعندما وّجه لي هذا السؤال قلت في نفسي “أشهد أن محمًدا رسول 
اهلل!” م���ا أص���دق ما رأيَت وما أص���دق ما قلَت! فم���ا كان باإلمكان التعبير 
بش���كل أفض���ل من هذا التعبير ِلس���فالة طراز تفكير ه���ؤالء وضحالة إدراك 
الذي���ن تمردت أنفس���هم وأنانيتهم وتفرعنت، فأس���بغوا صفة األلوهية على 

األسباب وحاولوا إيضاح كل شيء بها وضمن إطارها.

فإذا رجعنا إلى المس���ألة األصلية قلنا إن هذا الس���ؤال من األسئلة التي 
يطرحها المنكرون، وكثيًرا ما تنس���حق العقول الغضة تحت َوْطَأة مثل هذه 
ُمَتَناِهي، وال تس���تطيع ما في مسألة  األس���ئلة، إذ ال تس���تطيع فهم معنى الالَّ

استمرار تسلسل األسباب من خداع.
)2( البخاري: االعتصام، 3؛ مسلم: اإليمان، 212.
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لذا نراهم يترددون ويُشّكون، إذ يظنون أن اهلل أيًضا سبب مثل األسباب 
األخرى، لذا فهناك أيًضا س���بب آخر له، أي هو أيًضا ُمس���بَّب، أي نتيجة. 
وهذا وهٌم... وهٌم يستند إلى عدم معرفة الخالق، ألن اهلل تعالى هو مسّبِب 

األسباب وال بداية لوجوده.

وق���د ق���ام علماء الكالم اس���تناًدا إلى قواعد معينة بإثبات أن األس���باب 
ال يمكن أن تتسلس���ل هكذا إلى ما اَل ِنَهاَية، وس���عْوا إلثبات وجود مسّبِب 
األسباب الذي هو اهلل تعالى. ومن المفيد تلخيص أفكارهم في هذا الصدد 
بمث���ال أو مثالي���ن. يق���ول علماء الكالم: “إن القول بأن سلس���لة األس���باب 
تس���تمر دون توقف تعبير عن الجهل بماهية األسباب وغفلة عن الخالق”. 
أج���ل، فلي���س ثم���ة احتمال لظهور األس���باب عن طريق سلس���لة األس���باب 
المس���تمرة منذ األزل، واالعتقاد باحتمال هذا األمر انخداع. فمثاًل إن قلنا 
بأن اخضرار وجه األرض بالنباتات مرتبط بوجود الهواء والماء والشمس، 
وأن وج���ود الهواء والماء والش���مس مرتبط بوجود بع���ض األجزاء المادية 
مثل األوكس���جين والهيدروجي���ن والكارب���ون والنتروجين...إلخ، ووجود 
ه���ذه األج���زاء المادي���ة مرتب���ط بوج���ود جزيئات أصغ���ر، وه���ذه الجزيئات 

الصغيرة مرتبطة بجزيئات أصغر منها...

��ن ب���أن م���ن المحتمل أن يس���تمر ه���ذا التسلس���ل إل���ى الالِنَهاية،   إن الظ
وأن م���ن المحتمل إيضاح ظهور األش���ياء عن هذا الطريق مغاَلطٌة وانخداع، 
وال سيما إذا علمنا أن هناك أضداد المادة وأن الميتافيزيقا تغلب الفيزياء، وإذا 
علمنا أن األسباب بأجمعها بدًءا من السبب األول وانتهاء بآخره تعمل ضمن 

اتساق وتالؤم وبصيغ قوانين وكأنها موظف مستخدم يقوم بأداء وظيفته.

أجل، إن القول “إن هذا نتج عن هذا، وهذا عن ذاك، وذاك عن ذلك...
إلخ”، مثل هذا القول ال َيحل أي مشكلة وال أي مسألة، بل على العكس 
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يجعل المسألة مستحيلة الحل، ألن الظن بأن من الممكن أن ُيعد هذا حالًّ 
 يش���به الظن باحتمال اس���تمرار سفس���طة “البيضة من الدجاجة، والدجاجة 
م���ن البيض���ة” إل���ى األبد. وه���ذا االدعاء والظن س���يبقى معلًقا ودون س���ند 
حتى نس���ند البيضة أو الدجاجة إلى الموج���ود األزلي ذي القدرة المطلقة. 
ولك���ن م���ا إن تس���ندهم إلى الخال���ق األزلي -الموجود بذات���ه- حتى تنحل 
 المعضل���ة، ألن���ه س���واء أُخلق���ت البيض���ة -الت���ي هي خلي���ة واح���دة- أواًل، 
أم ُخلق���ت الدجاج���ة أواًل وُجعلت لها قابلية إنتاج البيضة إلدامة نس���لها.. 

سواء أكان هذا أم ذاك فاألمر ِسّيان.

 إًذا فتنحي���ة ه���ذا وتركه جانًبا وتكرار “ه���ذا من ذاك، وذاك من تلك...
“ال ي���ؤدي بن���ا إل���ى أي نتيج���ة وال نصل إلى أي وض���وح، ألن كل جواب 
��ر مرتبط بالغيوم،  م���ن ه���ذا النمط يجلب معه اس���تفهامات أكثر. مثاًل المط
والغي���وم مرتبط���ة بالجزيئ���ات الموجبة والس���البة، وهذه الجزيئ���ات متعلقة 
بالتبخ���ر، والتبخ���ر مرتبط بوجود الم���اء وأخيًرا بالعناص���ر المكونة للماء.. 
وهك���ذا فبع���د بضع���ة خطوات فقط ينتهي التسلس���ل ويق���ف. وحتى عندما 
يق���ف التسلس���ل ف���ي نقطة معينة يجد اإلنس���ان نفس���ه في خض���م فرضيات 

عديدة يحاول بها إشباع عقله “قد يكون كذا... أو كذا... أو كذا...”

وليس هذا إالَّ محاولة لتفس���ير العالم الذي نش���اهد في���ه النظام الدقيق 
��وره من يد الحكمة  والت���الؤم والتناغم المده���ش بين أجزائه ونحدس ظه
الباه���رة.. إنها محاولة لتفس���ير ه���ذا العالم وكل األش���ياء بهذيان األطفال. 
��ا تضليل ألف���ق العلم وهدف���ه وإبقاؤهم���ا في ظالم دام���س. علًما  كم���ا أنه
 بأن���ه ال ب���د لكل نتيج���ة من س���بب، ومجرد تزايد األس���باب غي���ر المنطقية 
وغير المعقولة وتسلسلها ال يجعلها معقولًة وال يضفي عليها صفة التالؤم 

مع المنطق، فمثل هذا الظن هذيان وهو توهم المستحيل ممكًنا.



------------------------------------------------------------  [الرّد على ُشُبهات الَعصر]  22

واآلن لنش���رح هذا بمث���ال: لنفرض أنني جالس على كرس���ي من دون 
قائمَتيه الخلفيَتين. ولكي ال يس���قط الكرس���ي فقد ُأس���نَد إلى كرس���ي مثله، 
 وه���ذا الكرس���ي إلى كرس���ي آخر مثله... وهكذا إلى م���ا ال نهاية، أي بعدد 
ال يس���تطيع العق���ل تخيله وال يس���عه الزم���ان وال المكان. وم���ع ذلك فإن 
 هذه الكراسي إن لم ُتسَند إلى كرسي ثابت وذي قوائم أربعة فإنه ال فائدة 

من هذا التسلسل.

 ومثـــال آخـــر: لنف���رض وجود صفر أمامن���ا، فهذا الصف���ر إن لم ُيَضف 
إلى رقم على يساره يبقى صفًرا ودون قيمة وإن رصصت كومة من األصفار 
على جنبه، حتى وإن وضع )تريليون x تريليون( صفًرا. ولكن ما إن تضع 
على يس���اره رقًما حتى يكتس���ب الصفر قيمًة حسب هذا الرقم. وهذا يعني 
أن أي شيء إن لم يكن له وجود مستقل وإن لم يكن قائًما بذاته فإن أمثاله 
من األشياء العاجزة ال تستطيع منحه الوجود وال منحه أي سند أو عون، 

ذلك ألن اجتماع العاجزين بنفس العجز ال يزيدهم إال عجًزا.

وحت���ى ل���و فرضن���ا المس���تحيل وقبلن���ا بتأثي���ر األس���باب ف���إن القان���ون 
الفيزيائ���ي القاض���ي ب�“تناس���ب العلة” يوج���ب وجود تناس���ب معقول بين 
الس���بب والنتيج���ة، لذا يجب مث���اًل التفتيش عن أس���باب معقولة وذات قوة 
وق���درة كافية تك���ون وراء ظواهر عديدة بدًءا من تحول الكرة األرضية إلى 
بيئة ووس���ط صالح لظهور الحياة واس���تمرارها وانتهاًء ِبوجود هذا اإلنسان 

المفكر العاقل.

ه���ذا علًم���ا بأن الوض���ع الحالي للك���رة األرضية أي س���رعتها ومقدار 
بعدها عن الشمس وطبقتها الجوية ودوراتها الطبيعية والمقدار المحسوب 
لمي���ل محورها ومقدار ونوع الغازات التي تش���كل جوها، وطبقتها الترابية 
والنباتات التي تكسو هذه الطبقة، وبحارها والقوانين الخفية الجارية فيها، 
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والري���اح والوظائ���ف والمهام المختلف���ة التي تؤديها...إل���خ، من آالف بل 
مئ���ات اآلالف م���ن الحوادث الجارية بكل نظام واتس���اق وتناغم ال يمكن 
عزوه���ا وإرجاعه���ا إلى األس���باب العمي���اء والصم���اء أو إل���ى المصادفات 

العشوائية، فمثل هذا األمر يجعل العقل وكأنه يناقض نفسه بنفسه.

والحقيقة أن علماء علم الكالم عندما حكموا عن طريق مفهوم “الدْور 
والتسلس���ل” بنفي تأثير األس���باب وبإسنادها إلى مس���ّبِب األسباب أي إلى 
اهلل تعالى، ذكروا أن كل شيء “ممكن الوجود” وأن كل األسباب والعلل 
تس���تند إلى “واجب الوج���ود”، ففتحوا بذلك منافذ إل���ى التوحيد، غير أن 
 من الممكن الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق أسلم. أجل، ففي كل أثر 
من آثار الخالق  نرى ختمه وس���ّكته وآيته. لذا فليس هناك دليل واحد 
 ب���ل آالف األدل���ة على وج���وده. فمنذ أن ب���دأت العلوم بمحاولة الكش���ف 
عن أس���رار الكون، كان كل علم يش���ير بلس���انه الخاص إلى وجوده ويعلن 

ا ُكتبْت في هذا الموضوع. عنه بأجلى صيغة. وهناك كتب قيمة جدًّ

أجل، لقد ُأوِجد كل شيء بعد أن كان معدوًما، واهلل هو موِجُد وخالُق 
كل ش���يء، واهلل لكونه هو الخالق لم ُيخَلق، إذ كل مخلوق ش���أنه أن يكون 
عاجًزا ومحتاًجا بينما وجود اهلل ذاتيٌّ ال حاجة له إلى أي أحد، فهو الغني 
 المطل���ق الِغنى. كل ش���يء يس���تند إلي���ه ويعتمد عليه. وكل لغ���ز يبدو وكأنه 
غي���ر قاب���ل للحل يظهر ويتضح ب���ه، فهو الخالق وهو الموِج���د وهو القائم 
على استمرار الوجود، هو األول وهو اآلخر. فكيف يفتَّش عن مسّبِب له؟!

ولنوض���ح ه���ذا بمث���ال أو مثالي���ن: مث���اًل إن رجل���ّي تحمالن جس���دي 
واألرض تحم���ل رجل���ّي. واآلن وبع���د أن توصل���ت إل���ى معرف���ة مثل هذا 
الحام���ل المعق���ول ال أحت���اج إل���ى البح���ث ع���ن أس���باب جدي���دة خارجه. 
 ومث���اًل لنأخذ العرب���ة األخيرة من عربات قطار.. ه���ذه العربة تجّرها العربة 
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الت���ي أمامه���ا، وهذه تجرها التي أمامها... وهك���ذا حتى نصل إلى القاطرة، 
أي المحرك الذي يجر القطار. وعندما نصل إلى المحرك نقول: “إن هذا 
المحرك يحرك نفسه بنفسه”. هذه أمثلة مما خلق اهلل، يمكن للمخدوعين 
العثور على س���بب وراءها، لكنهم مهما انتقلوا من س���بب إلى آخر، فإنهم 
س���يصلون حتًما إلى س���بب ال يس���تطيعون التقدم بعده إلى سبب آخر. عند 

ذلك سنواجههم ونسألهم “ها هي نهاية األسباب! فماذا بعد؟”

هناك مسألة أخرى تعكر صفو بعض العقول وهي أن التفكير المحدود 
لبني اإلنس���ان ال يس���تطيع فهم مفهوم األزل وإدراكه، لذا نراه يضفي صفة 
األزلية على المادة، ثم يرى احتمال وقوع أش���ياء غير معقولة في الماضي 

السحيق الذي ال تستطيع األرقام إيضاحه.

قب���ل كل ش���يء إن األزل لي���س بداي���ة الزم���ان الماض���ي، إن���ه ال زمان. 
فل���و بلغ���ت األزمان )كاتريليون x كاتريليون( س���نة لما بلغ عش���ر معش���ار 
األزل. بينما يعرف الجميع تقريًبا اآلن بأن المادة التي هي أساس تسلسل 
األس���باب له���ا بداي���ة معّينة. فح���ركات اإللكترونات، وأس���رار فيزي���اء نواة 
ال���ذرة، والعملي���ات الغامضة التي تجري في الش���مس وت���ؤدي إلى إطالق 
)الثرمودينامي���ك(،  الحراري���ة  للدينامي���كا  الثان���ي   اإلش���عاعات، والقان���ون 
وهو القانون الشامل للكون يشير إلى أن لكل شيء نهاية. كل هذه األمور 
أدلة بضخامة النجوم وبوضوح وبريق الشموس، وكل شيء له نهاية ال بد 

أن تكون له بداية، وهذا أمر واضح ال يحتاج إلى أي نقاش.

لذا فإن أي ش���يء أس���بغت عليه نعمة الوجود يش���ير إلى الخالق ويدل 
عليه، كذلك فإن انطفاء وجود األش���ياء وفناءه يدل على أن الخالق ال أّول 
ل���ه وال آخ���ر. ألنه من الطبيعي أن ما كانت ل���ه بداية كانت له نهاية، كذلك 
 م���ن الض���روري أن م���ا ل���م تكن ل���ه بداية ل���م تكن ل���ه نهاية. ل���ذا فإننا نرى 
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أن الم���ادة -وكل ش���يء نبع منها- إن كان موج���وًدا اليوم فهو غير موجود 
 غ���ًدا. ولك���ن س���ير الكون البط��يء نح���و الفناء، والفن���اء التدريج���ي للمادة 
قد يخدع الكثيرين. ولكن مصير هذه العوالم -التي نمت وتوسعت ضمن 
��ود طويل���ة- ه���و إلى الفن���اء. أجل، إن الم���ادة مع أنها موج���ودة اليوم،  عه
فإنه���ا -على ضوء بعض األبحاث- متوجهة دون ش���ك نحو التغير. واآلن 

لنوضح هذا بمثال قطار أيًضا:

��اًرا توج���ه من مدين���ة “ِإْزِمير” نح���و “ُطْرُغْتُل���و” التي  لنف���رض أن قط
��ا 55 ك���م. ولنفرض أن س���رعة القطار كانت 55 كم/س���اعة عند  تبع���د عنه
بداي���ة الرحل���ة، أي إن الرحلة ستس���تغرق س���اعة واحدة. س���ار القطار بهذه 
السرعة نصف ساعة ثم هبطت سرعته إلى النصف بعد أن بقي من المسافة 
 27.5 كم، أي إنه سيقطع نصف هذه المسافة في نصف ساعة، ولنفرض 
أن القطار كلما س���ار نصف س���اعة أنقص س���رعته إلى النصف... وهكذا، 
مث���ل ه���ذا القطار يبدو أن���ه لن يصل إلى مدين���ة “ُطْرُغْتُلو” أب���ًدا. ومع أن 
القطار سيصل حتًما إلى هذه المدينة إالَّ أن راكب القطار قد يتصور أنه لن 

يصل إلى المدينة أبًدا بهذه السرعة المتناقصة.

وش���بيه بهذا فإن المادة س���ائرة نحو التحلل والتجزؤ. وس���يتحقق هذا 
وإن كان بعد عدة ماليين من الس���نين، أي كل ش���يء فاٍن س���وى الموجوِد 

سبحانه وتعالى الذي ال يستند وجوده إلى شيء آخر غيره.

والخالص���ة أن اهلل موج���ود وهو خالق كل ش���يء. وتوه���م أنه مخلوق 
تفكير س���اذج يس���ند إلى الخالق صفة المخلوق وال يميز الفرق بين الخالق 
وبي���ن المخل���وق. والملح���دون والمنك���رون الذي���ن أب���رزوا ه���ذا التص���ور 
 والوهم -الذي يجفل منه اإلنسان ويرتجف- أرادوا الظهور بمظهر العقل 
وه���م ال يدرون أنهم س���قطوا في تناقض صارخ م���ع العقل ومع المنطق. 
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فمن يستطيع اليوم ادعاء أزلية المادة أو إنكار األلوهية؟! فمثل هذا االدعاء 
لم يعد غريًبا فحسب بل عالمة على الجهل والتعصب.

ولك���ن م���ع أن بع���ض الماديين الذين لم يس���تطيعوا النف���وذ إلى معنى 
 األش���ياء والح���وادث ال يدرك���ون الفن���اء والتحل���ل المقبلي���ن عل���ى الم���ادة 
وال الفن���اء الذي تنتظره الذرة س���يبقون -حتى ي���وم إدراكهم هذه الحقائق- 

وراء بياناتهم وادعاءاتهم هذه ليخدعوا بعض السذج البسطاء. 

واهلل الذي أحاط بكل شيء علًما هو أعلم بحقيقة األمر.



 

ه للكون  احلكمة من خلق اللَّ

�س�ؤال: لماذا خلق اهلل الكون؟ وِلم َلم يخلقه من قبل؟

لهما لماذا ُخلق الكون؟ وثانيهما ِلَم لم  ان: أوَّ اجل�اب: الس���ؤال له ِشقَّ
ُيخلق من قبل؟

: ُأشير هنا إلى أننا نحن البشر نقيس كل شيء بمقاييسنا المحدودة،  لاً أوَّ
وعلى ذلك تتش���كل أفكارنا ونبني تصّوراتنا َوْفقها، فالباعث عندنا ضرورة 
في كل أمر، وال نعزم غالًبا على فعل أمٍر ما إال إذا اقتضته الضرورة، ومثل 
هذا الدافع النفس���ي يس���وقنا إلى أن نقيس فعل اهلل على أفعالنا، لكن يجب 
ه عن أي نقص أو خلل.  أن نعتقد ونحن نطرح سؤااًل كهذا أن اهلل تعالى منزَّ

يمك���ن تناول الس���ؤال المذكور ج���داًل فنقول: من ال���ذي يزعجه خلق 
 الك���ون؟ إّن م���وارده متاح���ة بي���ن أيدينا، فهل لك���م أن تدلوني على إنس���ان 
��ا... ينث���ر بذوًرا  ل���م ينش���د الس���عادة ف���ي تلك الم���وارد مس���تغالًّ كل ما فيه
��ا ث���م يجني ثمارها؟! من الناس َمن يتعجل في قراراته إذا ما ألمَّ به  ويلقحه
أم���ر، ويتذّم���ر ألّنه ُخِلق، وقد يه���م باالنتحار، بيد أن هؤالء قلة ال أثر لهم، 
أما س���واد الناس فإّنهم ال يتحّس���رون، بل إّن قلوبهم لتفيض حمًدا وش���كًرا 
 عل���ى نعم���ة الحياة والوج���ود واإلنس���انيَّة، مم يش���كو اإلنس���ان؟ من حمله 
ف���ي األحض���ان طفاًل، أم من س���عادته الغامرة فتّوًة وش���باًبا، أم من اش���تغاله 
بالبنين والحفدة كهاًل؟! ... وأخّص هنا من يؤمنون باآلخرة فإنهم لو قَدروا 
أن يتعاهدوا بذور السعادة السرمدّية التي تضمن السعادة المطلقة لغمرهم 

سروًرا عثوُرهم على مفاتيح سرّية لمنافذ السعادة. 
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��ا وإن قلوبن���ا َلتفي���ض  أج���ل، إن ضمائرن���ا َلتستش���عر تل���ك النع���م كّله
ش���كًرا وحم���ًدا هلل ال���ذي أبدع الك���ون وأنعم علين���ا بالوجود. وبوس���عنا أن 
 نوّضح المس���ألة بما نش���اهده فنقول: إن هذا الكون يتبدى لنا وكأنه مش���هر 
أو ع���رض رس���مي لمناظر ال تنتهي ُزّين���ت بآثار فّنية ملّون���ة كبيرة وصغيرة 
حّية وجامدة، وُأعّدت بصورة جذابة تدفعنا جميًعا إلى مش���اهدتها والتأّمل 
فيها؛ هذه المناظر الخالبة وما فيها من عظمة وزينة رائعة تدلنا على صنعة 
ف���ي أحداث تجري جريان الس���يل وعلى يد لطيف���ة قادرة مهيمنة على تلك 
الصنعة، فمن عدسة هذه األفعال نشاهد األسماء اإللهية.. ونتابع ما يصدر 
��ا م���ن ومض���ات وبارقات ولمعات وإش���ارات كما يتتبع العاش���ق ِحبَّه  عنه
 بلهف���ة الوصال، وعندئذ نجد أنفس���نا بين يدي دائ���رة الصفات اإللهية التي 
ال نع���رف ماهيته���ا تماًما، فتصيبنا الحي���رة والتعب ويعترينا ش���وق عظيم.. 

ونتابع “شؤوناته الذاتية” من نوافذ ُتفتح إلى القلب فيعترينا الذهول...

ا،  وال ي���زال ه���ذا البحث جارًي���ا صعوًدا وعروًجا في فض���اء رحٍب جدًّ
 مب���دؤه الح���وادث واألش���ياء ومنتهاه العالق���ة بين الكون واإلنس���ان، ومنها 

إلى العالقة بين اإلنسان ودائرة أسماء اهلل وصفاته. 

واآلن ونح���ن نتحّدث ع���ن حكمة الخالق  من خلق الكون لنتتّبْع 
��م الع���واّم: مث���اًل -وهلل المث���ل  قلي���اًل ه���ذا االكتش���اف واإلدراك بق���در فه
األعل���ى- لنتأم���ل فّناًنا عنده عّدة مهارات منها حس���ن الخ���ط، إنَّه بمهارته 
ه���ذه يتجاوز ح���دود الموضوعية ويتم���رد على الذاتية، ويعلن عن نفس���ه 

بقدرته على اإلنشاء.

 ولنفت���رض أن ه���ذا الفنان نّحات خارق للع���ادة أيًضا، فبضع ضربات 
 م���ن مطرقت���ه تنف���خ الروح ف���ي أعتى الحج���ارة وأقس���اها، ومهارت���ه تتبّدى 
بما يرس���مه نحًتا في بس���مات الش���فاه وغمزات الوجنات، دعوا هذا الفنان 
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الذي عجب الناس لحس���ن خطه.. دعوه يس���تمتع بم���ا ُكِتب عنه من مدح 
وثناء لمهارته في النحت ولنبحث نحن عن مهارة ثالثة له:

 لنفت���رض أن فنانن���ا العبق���ري نّج���ار ماهر أيًض���ا... نجار َطف���رة يضفي 
على الجوز روح الفّن، ويهب شجر الزان الخلود، ويبعث شجر األبنوس 
بروح الفن، دعوا ذلك النجار تصفق له أياٍد خبيرة بالفن والفنانين، ولننظر 

إلى مهارة أخرى من مهاراته:

��ر أجمل النق���وش وأروع  مث���اًل لنفت���رض أن���ه هو هو رّس���ام مبدع يظه
ت فرشته ويرسم بحركة أو حركتين من يده ما يذهل  التشكيالت حيثما مرَّ
العق���ل... وبوس���عنا أن نضي���ف فنوًن���ا أخرى كثي���رة ليض���يء كل فّن جديد 
نضيف���ه جانًب���ا آخر لدى فناننا العبقرّي وييّس���ر لنا التع���ّرف عليه من خالل 

ذلك الجانب.

��ذا دون أن ُيظهر لن���ا مهاراته   وكم���ا يتع���ذر علين���ا اآلن معرف���ة فّناٍن كه
��ر لنا بعض  ال يمكنن���ا أيًض���ا الق���ول بأّنن���ا نعرف���ه معرفًة كامل���ة دون أن ُيظه
فنون���ه؛ وم���ن هن���ا فكّل ذي ملكة يري���د أن ُيظهر ما لديه م���ن مهارات خفية 
���ا. فالبذرة تنتعش فيها  ويري���د أن ُيلِب���س ما له وجود علمي وجوًدا خاريجيًّ
العق���دة الحياتية، والم���اء الّدافق تتنازع الحيوانات المنوّي���ة فيه الحياة َرَغًبا 
 ولَهًفا، وحبيبات الرطوبة تتجشم آالف الصعاب لتغدو أمطاًرا... فهل َثّمة 

ما يحدوها إلى هذا كّله سوى حّب اإلراءة والظهور؟

 ه���ذا كل���ه تعبير عم���ا فينا وفي كل الكائنات م���ن نقص وضعف ورغبة 
ال ُتقاَوم، ألننا مجرد ظالل ألصل، أما الصانع األصلي والُمْبِدع الحقيقي 
ه مطلًقا عن عوارض النقص، وال بد أال ننس���ى أن تجلي الظّل ليس���ت  فمنزَّ

كتجلي األصل.
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أجل، إن ما يمأل الكون أجمع من تموجات في شتى أنواعها وألوانها 
 ليدّلنا على ألف اس���م واس���م من أس���ماء اهلل تعالى، وكّل اسم منها يكشف 
لن���ا -كم���ا النور الس���اطع على أث���ر فّنّي- ع���ن صفات ذاٍت علي���م حكيم، 

ويوقظ قلوبنا برسائل عن ذلك الذات الذي ال تدركه األبصار. 

 ويري���د ه���ذا المب���دع العظي���م أن يعّرفن���ا بنفس���ه معرفًة وافي���ة، فيجّلِي 
لن���ا آالف األس���ماء والصفات، فمث���اًل يدّلنا على جماله م���ن خالل أنواع 
��ا، وعل���ى إرادت���ه وقوت���ه من خالل م���ا في الكون م���ن نظام  الجم���ال كّله
وانتظ���ام بديع، وعلى رحمته وش���فقته بما يهبه لن���ا حتى أخفى ما ترغب 

فيه قلوُبنا.

وبتعبي���ر آخ���ر يريد هذا المب���دع العظيم أن ُيظهر جل���وة قدرته وإرادته 
فيعرض الحقائق العلمية في علمه الواسع بإلباسها وجوًدا خارجيًّا؛ ويريد 
أن يوق���ظ مش���اعر الحيرة واإلعج���اب والتقدير فيع���رض أروع آثار صنعته 

على أولي األلباب ليشاهدوها بمنشور إدراكهم.

كما أن فّناًنا ماهًرا في آالف الفنون ُيظهر مهاراته بإظهار آثاره، فكذلك 
صاحب هذا الكون أنشأ قصر الكون الرائع هذا لُيظهر لنا بديع صنعته.

ثانياًا: “ِلم َلم يخلق اهلل الكوَن من قبل؟”

نق���ول بداي���ًة: ما معنى “من قبل”؟ إن كنت تعني “لماذا ُخلق قبل كذا 
وكذا من الزمان ولم ُيخلق قبل أكثر من ذلك؟” فستِرد عليك سلسلة أسئلٍة 
ال تنتهي حول مسلس���ل “القبلية” المقيدة بزمن، فيقال مثاًل: إن كان خَلقه 
قب���ل تريلي���ون س���نة فِلَم َلْم يخلقه قبل مائة تريليون س���نة؟ وال أعرف س���بًبا 

منطقيًّا لسؤال أو اعتراض من هذا الضرب.



31 [احلكمة من خل  الليه للكون ] ---------------------------------------------------------  

 ف���إن كن���ا نعني ِقَدم العاَل���م بقولنا “ِلم َلم يخلـــق اهلل الكون من قبل؟” 
ه زم���ان، فجواب���ه أن الِق���دم من صفات اهلل الخاّصة به س���بحانه   أي ال يح���دُّ
��و م���ن ل���وازم ذاته، وه���و صفٌة ذاتّي���ة، أي إن ه���ذه الصفة له ال لس���واه،   فه

فكل ما سواه حادث. 

 نع���م، علم اهلل س���بحانه بوج���ود الكائنات قدي���م، فالكائن���ات موجودة 
في علمه منذ أن كانت َعَدًما، سواء أعّبرنا عن هذه “الموجودات العلمية” 
بمصطلح أهل التصوف “األعيان الثابتة، وظالل األنوار” أم بعبارة أخرى، 
��ذه الكائنات، وبحث مس���ألة كه���ذه ال يعدو   فم���ن الخطأ إس���ناد الق���دم له

أن يكون من سوء األدب مع اهلل. 

لن���ا أن نبح���ث في الموج���ودات التي لها “وجود خارجي” بمقاييس���نا 
المح���دودة، لكن الحدي���ث عن الحقائق التي هي غيب بالنس���بة لنا صفاقة 
ْرِسِّ 

ُ
��َماَواُت الَس��ْبُع ِف الك  عل���ى األق���ّل. فف���ي الحدي���ث الش���ريف: “َم��ا السَّ
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َّ
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َق��ِة”))) أن���ى لإلنس���ان إًذا أن يع���رف صاحب هذا الع���رش العظيم حق 
ْ
احَلل

معرفته فيعّبر عن أسرار ربوبيته!..

أجل، هناك أش���ياء كثيرة غدت مرآة لش���ؤونه الخاصة وذاته س���بحانه، 
 علًم���ا أن���ه َيعل���م ذاَته قبل خل���ق الكائنات كم���ا َيعلم ش���ؤونه دون أن يفتقر 
إلى شيء، أجل، إنه يعلم شؤونه الذاتية في أسمائه، ويعلم ذاته حّق العلم 
بتجلي أسمائه في عالم األسماء واألثير والجسيمات، وفي الذرات وكبرى 

المركبات، ثم يجليها ألولي األلباب.

��ة هو عالم بهذه العوالم كلها علًما مختلًفا في نظرنا عّما  ف���ي كل لحظ
ا في الحقيقة فال تغيُّر وال تبّدل في ذاته وال في صفاته سبحانه،  كان قبله، أمَّ

وأحسن العالمة إبراهيم حقي إذ يقول:
)3(  ابن أبي شيبة: العرش وما روي فيه، رقم الحديث: 58؛ صحيح ابن حبان: 77/2؛ تفسير الطبري، 3/ 77.
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“تعالى ربنا عن أن يأكل أو يشرب أو يدور به الزمان،
ه سبحانه عن التبدل والتغير واألشكال واأللوان، تنزَّ

وتلك هي الصفات السلبية له فهو عظيم الشان”.

 إنن���ا لن���رى م���ا خل���ق وأظهر اليوم م���ن آثار صنعت���ه، بيد أنَّن���ا ال يمكن 
أن نعلم ماذا كّنا قبُل وإالَم سنصير غًدا.

وال طاق���ة لن���ا بالوقوف عل���ى ماهية الوج���ود العلمي واألعي���ان الثابتة 
وعال���م األرواح، وال نع���رف أيًض���ا أي نقط���ة مظلم���ة في الوج���ود صاغتها 
الُس���دم الحلزونّية ش���عًرا ولّحنته أنغاًما وكشف عنها الحجاب. أجل، فكما 
ه فإننا نقف أيًضا أمام السّر العظيم للحياة اآلخرة  ال يتسنى لنا معرفة هذا كّلِ

ونقول: “ما عرفناك وشؤونك حقَّ المعرفة يا معروف”. 

فإن كنُت أسهبت قلياًل في هذه المسألة فما ذاك إال ألّن مثل هذا النوع 
من المس���ائل يس���تدعي مزيًدا من الحيطة والحذر، فإن أخطأت في ش���يء 

فأسأله سبحانه العفو والغفران، واهلل أعلم بالصواب. 



َور �ستى ه للنا�س على �سُ حكمة خلق اللَّ

�س�ؤال: ِلَم َلْم يخلق اهلل تعالى الناس سواسية، وكان فيهم األعمى 
واألعرج؟

 اجل���اب: 1- مال���ُك المل���ك س���بحانه يتص���رف ف���ي ملكه ما يش���اء، 
ال ُيس���أل عم���ا يفع���ل أو َيخل���ق، فهو الذي خلق ذرات جس���مك وس���ّواك 
وكّرمك بهويتك اإلنس���انية؛ وهب لك هذا كّله، وال ش���يء س���َبَق منَك إليه 

ليكون لك حّق عليه.

فل���و أن���ك أعطيَته ش���يًئا مقاب���ل ما ُوهب ل���ك لربما كان لك أن تس���أل 
 وتق���ول: “لم���اذا خلقن���ي بعين ورج���ل ال باثنتي���ن؟” ولكن ش���يًئا من ذلك 
ا كبي���ًرا، فالجور   ل���م يك���ن لتس���ند الج���ور إلي���ه، تعال���ى اهلل عن ذل���ك عل���وًّ
��ل لك عليه م���ن حق لتزعم  ه، فه  إنم���ا يك���ون إذا ُمِن���ع صاح���ب الحّق حقَّ

أنه جار عليك؟

ب���ل إن���ك ل���م تكن ش���يًئا فخلقك فس���ّواك بش���ًرا س���ويًّا ووهب���ك نعمة 
الوجود... والمخلوقات كلها دونك، فلو تأملتها لعلمَت أنك حظيَت بِنَعم 

ال تحصى. 

2- ربم���ا يبتلي���ك بِرْجل���ك، ِلُيبِدل���ك بما ه���و أبقى آلخرت���ك، يبتليك 
برجلك ليش���عرك بعجزك وفقرك وضعفك، ويوقظ مشاعرك ويوّجه قلبك 
إليه س���بحانه، وهذا يعني أنه يأخذ منك القليل ويهب لك الكثير، فال جرم 
أن هذا من اللطف الخفّي بك، وَمثُلك كمثل المجاهد ُيقتل فيكاَفأ بالجنة، 
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س���قط ش���هيًدا ليرق���ى في المحكم���ة اإللهية الكب���رى إلى مق���ام يغبطه عليه 
الصّديق���ون والصالح���ون، ويقول م���ن يراه: “يا ليتني أوتي���ُت مثل ما أوتي 
ق إَرًبا إَرًبا لما َخِس���َر،   م���ن الش���هادة”؛ فبن���اًء عليه إن هذا الش���خص لو ُم���ّزِ

بل وُيعَطى له أضعاف ما ُأخذ منه.

 نج���د كثي���ًرا م���ن المعاقي���ن حملته���م إعاقاتهم عل���ى مزيد م���ن التوجه 
إل���ى اهلل ، بينم���ا أودى اليأس واالمتعاض والتش���اؤم والش���عور بالنقص 
بفئة قليلة إلى االنحراف عن جاّدة الصواب، فال يشغَلن أحدنا نفسه بتلك 
القلة وال بما ُمنَيت به. واألصل إثارة الشوق في روح اإلنسان نحو السعادة 
األبدي���ة. ف���إذا حَمَلت تل���ك العاهات ذويها على التوّج���ه إلى الحق تعالى، 
واعتَب���ر بهم اآلخرون فرَقْوا ُصُع���ًدا، فهذا هو مقتضى حكمة اهلل في األمر، 

إنه عليم حكيم، فال عبث، بل كل شيء عنده بمقداٍر وعلم وحكمة.



 

ت�سرف اللَّه يف خلقه

ــْن َيَشـــاُء﴾  ـِدي َم ــي آيـــة: ﴿َواهللُ َيْه ــول اهلل تعالـــى ف �س���ؤال: يق
ا –حاشــا هلل-  ــذا منحــازاً ــى به ــون اهلل تعال  )ُس���وَرُة الَبَق���َرِة: 213/2(، أل يك

إلى ِقسم من عباده؟

اجل���اب: نق���ول أواًل: إن اهلل تعال���ى إن انح���از إل���ى ِقس���م م���ن عباده 
 فلي���س م���ن ح���ق أح���د أن يق���ول ل���ه “لم���اذا فعل���ت ه���ذا؟” ألن اهلل تعالى 
 هو مالك الملك وهو المتصرف فينا وفي كل شيء، وال يملك أحد الحق 
 ف���ي أي ادع���اء أو أي اعتراض عليه  . فهو مالك كل ش���يء والمتصرف 
ه س���ؤال متعلق به س���بحانه،  في كل ش���يء حس���بما يش���اء. لذا فعندما يوجَّ
 فيج���ب أن يك���ون الس���ؤال ف���ي غاي���ة األدب وفي غاي���ة االحت���رام. فالكل 
في قبضة تصرفه وهو مالك ومليك كل الملك. وليس من حق أحد توجيه 
أي سؤال بهذا األسلوب، ألنه يكون منافًيا لألدب الواجب تجاهه تعالى.

 ولك���ن يمك���ن أن ُيق���ال: “إن كان اهلل تعال���ى يوجهن���ي إل���ى الهداي���ة 
أو إل���ى الضالل���ة، إًذا فعلى أّي أس���اس وعلى أي مبدإ أو حكمة يؤاخذني؟ 

ذلك ألنه هو الحاكم المْطلق فما ِحكمته يا ُترى في هذا األمر؟”

��دي م���ن يش���اء ويضل من يش���اء. فقد ُذك���ر هذا األمر  أج���ل، إن اهلل يه
في مواضع مختلفة وبش���كل متكرر في القرآن الكريم)4(. فالمشيئة اإللهية 

َمِر: 37/39. )4( انظر: ُسوَرة اأَلْعَراِف: 176/7؛ ُسوَرة اْلَكْهِف: 17/18؛ ُسوَرة الزُّ
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هي األس���اس، والذي يجب االنتباه إليه في هذا الخصوص هو أن الهداية 
 والضالل���ة م���ن خل���ق اهلل تعال���ى، ولكن الس���بب يع���ود إلى مباش���رة العبد. 
 غي���ر أن مباش���رة العب���د ضعيفة إلى درجة يمك���ن أن ال ُيعتّد بها، لذا ُيرجع 

كل شيء إلى اهلل خالِق جميع األكوان . لنوضح هذا بمثال:

إنن���ا نقوم بأعمال معّينة كالش���رب وتناول الطع���ام. ونتيجة لهذا األكل 
والشرب تدخل بروتينات وفيتامينات ومعادن مختلفة إلى أجسادنا وتأخذ 
أماكنها وتجري تأثيراتها وتوفي مهمتها. وهذه المس���ائل قائمة على أس���س 
حساس���ة بحيث إن قيام اإلنس���ان بوضع اللقمة في فمه ال يكفي لتحقيقها. 
 وحت���ى ل���و فرضن���ا أنه يكف���ي، فإن مج���رد وضع اللقم���ة في الف���م يحتاج 

إلى قوة في اليد ودراية في الدماغ، وكل هذا من اهلل تعالى.

واإلنس���ان م���ا إن يض���ع اللقم���ة في فم���ه حتى يثي���ر اهلل الغ���دد اللعابية 
 فيترط��ب الف���م، وم���ا إن يترط��ب الطع���ام ف���ي الف���م حت���ى ُتعطى اإلش���ارة 
المع���دة: “انتبه���ي!  إل���ى  الش���فرات  بإرس���ال  يق���وم  ال���ذي  الدم���اغ   إل���ى 
علي���ِك بإفراز العص���ارات الالزمة، ألن النوع الفالني من الطعام في طريقه 
 إلي���ِك”. وهنا تس���تعد المعدة بكل غدده���ا وبكل خدماتها وتب���دأ بالعمل. 
 وحت���ى ه���ذا الج���زء م���ن العملي���ة لو قام عق���ل اإلنس���ان بحس���ابه والتفكير 
 ب���ه َلَم���ا اس���تطاع إال تن���اول ج���زء من���ه، وق���د يخط��ئ حت���ى ف���ي تن���اول 

هذا الجزء الصغير.

تق���وم المع���دة بالوظائف العائدة لها فتذيب ما تس���تطيع إذابته كالنش���ا 
 والكلوك���وز. وال ينته���ي األم���ر هن���ا، فعندم���ا يك���ون الطع���ام ف���ي طريق���ه 
إلى األمعاء ُترَس���ل ش���فرة: “األطعمة التالية في طريقها إليك” أي األنواع 
��ا إال بتدخل األحمضة. وال دخل لإلنس���ان   الصلب���ة الت���ي ال يمكن هضمه
 ف���ي المرحل���ة التالي���ة أيًض���ا. ث���م تذه���ب الم���واد الس���ليلوزية إل���ى األمعاء 



3٧   --------------------------------------------------------------- [تصري الليه يف خلقه] 

 الت���ي تب���دأ بالفعالية، فإذا كان قس���م م���ن هذه المواد -مث���ل غالف التفاح- 
الجس���م.  خ���ارج  ��رح  ُط ُيذيب���ه  أنزي���م  وج���ود  لع���دم  يمك���ن هضم���ه   ال 
 كل ه���ذه األم���ور تجري بدّقة تامة ونتيجة ش���فرات التخاب���ر المتبادلة حول 
 م���ا يمك���ن أو ال يمك���ن إذابت���ه وهضم���ه ف���ي المعدة، ث���م يأت���ي دور الكبد 

التي تقوم بإيفاء المئات من الوظائف الملقاة على عاتقها.

فكما ترون فإن دخول لقمة واحدة إلى جسم اإلنسان يستتبع ويستلزم 
حدوث آالف من العلميات لكي تنقلب إلى شيء مفيد للجسم، وال دخل 
لإلنس���ان في أي عملي���ة من هذه العمليات العديدة. فإذا قام إنس���اٌن وقال: 
 “لق���د تناول���ت لقمة وقمت بخزن الحديد والفحم في جس���دي، وإرس���ال 
إلى كل خلية ما تحتاجه منها. فمن احتاج إلى الفيتامينات أرسلت له تلك 
الفيتامين���ات، ومن احتاج إلى بروتينات أرس���لت له البروتينات، كما قمت 
 بتعيير الس���عرات ودرجات الحرارة وهيأت كل ش���يء، وس���قت لكل شيٍء 
م���ا يعينه على البدء بنش���اطه وفاعليته” إن قال مث���ل هذا الكالم أفال يكون 

مّدعًيا الشرك أي المشاركة في أفعال اهلل تعالى وتصرفاته؟.

فالتفكي���ر المناس���ب هك���ذا: “هن���اك يٌد َغيبي���ة تقوم بتحقي���ق كل هذه 
 الفعالي���ات الدقيق���ة الحافل���ة باألس���رار. فم���ا إن وضعُت اللقم���ة في فمي 
حتى تبدأ سلسلة من األشياء الغريبة بالحدوث. لذا فال دخل لي في عملية 
 هض���م ه���ذه اللقمة. ف���اهلل تعالى هو الذي خلق ه���ذا العمل وخلق الهضم 
 وم���ا بع���ده”. عندما نق���ول هذا القول ال نكون قد أس���ندنا عمل اإلنس���ان 
إل���ى اهلل، ب���ل أس���ندنا م���ا هلل إلي���ه س���بحانه. فم���ا يع���ود لإلنس���ان ف���ي هذا 
ا، لذا ال يملك حق إس���ناد هذا  الخص���وص لي���س إالَّ مباش���رة ضئيلة ج���دًّ

العمل إلى نفسه.
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ا، وإرادة اإلنس���ان ف���ي الحصول   أم���ا الهداي���ة فهي مس���ألة مهم���ة جدًّ
عليها والوصول إليها إرادة جزئية، وتتألف من إظهار اللياقة واالستحقاق 
لهذه الهداية. فمثاًل: كثيًرا ما أرغب في نقل جميع مشاعري وأحاسيسي 
ْن يََشاَء 

َ
 أ

َّ
بكل انشراح قلب إلى جماعة المستمعين، ولكن ﴿َوَما تََشاُءوَن إِل

 اهلُل﴾ )ُس���وَرُة اإِلْنَس���اِن: 30/76(. فال أوّفق في هذا وال أس���تطيع إالَّ نقل شيء 

ما على قدر اإلمكان. وكم من مرة أردت نقل األحكام اإللهية واألحكام 
القرآنية بكل إخالص، فإذا بي أعجز عن هذا. وكم من مرة تمنيُت أن أصلي 
 صالة خاش���عة بحيث أنسى نفسي وأنقطع تماًما عن هذا العالم في وجد 
 واس���تغراق، فال أوفَّق إال بنس���بة واحد من األلف. إًذا  فال يوجد في يدي 
-إن كنت مخلًصا- سوى رغبة مجردة، وما وراءها في يد الخالق. اللهم 
رحمتك نرجو، ال تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وال أقّل من ذلك، فنهلك.

���ا لرأين���ا أن األذواق اإليماني���ة ولذائذه���ا، والش���وق   ول���و تأملن���ا مليًّ
 إل���ى الجن���ة والرض���ا ب���كل م���ا ج���اء م���ن عن���د اهلل، والش���وق إلي���ه ليس���ت 
 إال مواهب إلهية يضعها اهلل تعالى في جوانح اإلنسان، وكل ما يعمله اإلنسان 
ف اإليمان بأنه شمعة يوقدها اهلل تعالى في روح  هو المباشرة فقط. لذا يعرَّ
اإلنس���ان الذي يستعمل إرادته الجزئية في الحصول عليه. ُجعلنا فداء لمن 
يوقد عندنا هذه الشمعة! أي إنك ال تملك في مثل هذا الموضوع الخطير 
س���وى اس���تعمال إرادتك الجزئية فكأنك تقوم فقط بلمس زّر فإذا بحياتك 
��ا يغمرها النور. ويش���به ه���ذا قيامك بالضغ���ط على زّر الكهرب���اء لثرّيا  كله
تحوي آالف المصابيح الكهربائية. أي إن مثل هذا التوّجه الصغير لإلرادة 
اإلنسانية الجزئية باتجاه اإليمان، ومثل هذا العمل الضئيل... يكون وسيلة 

إليقاد نور اإليمان.
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أج���ل، نح���ن مضط���رون إلى فهم هذه المس���ألة على مث���ال تناول لقمة 
ْن يََش��اَء اهلُل﴾ )ُس���وَرُة اإِلْنَس���اِن: 30/76( و﴿يُِضلُّ اهلُل 

َ
 أ

َّ
الطعام ﴿َوَما تََش��اُءوَن إِل

ِثِّر: 31/74(. إًذا فال توجد إرادة تعلو   َمْن يََش��اُء َويَْهِدي َمْن يََش��اُء﴾ )ُس���وَرُة اْلُمدَّ
على إرادته، فهو يهدي من يشاء وُيضل من يشاء.

والخالص���ة أن معظ���م األمر يعود إليه تعالى، ونصيبنا من األمر ش���يء 
ضئي���ل إل���ى درجة أنه يمك���ن إهماله، لذا ف���إن االدعاء ب����“أن األمر راجع 

إلينا” يعد جرأًة غير مقبولة.

 





روؤية اللَّه يف عامل ال�سهادة

ــذه الحياة؟ كيف  �س���ؤال: يتســاءل البعض لمـــاذا ل نرى اهلل في ه
نجيب هؤلء؟

اجل�اب: الرؤية مسألة إحاطة، فمثاًل هناك جراثيم في جسم اإلنسان، 
وق���د توج���د ماليي���ن م���ن البكتيري���ا تح���ت س���ن واح���دة، وه���ذه البكتيريا 
 تس���تطيع بما ُأوتيت من قابليات وإمكانيات َنْخَر س���ن اإلنس���ان وتخريبها. 
��ا كم���ا ال يحس  ��ا أو ضجيجه ولك���ن اإلنس���ان ال يس���تطيع س���ماع صوته
��ا وال بوجوده���ا. كم���ا أن ه���ذه البكتيري���ا ال تس���تطيع رؤي���ة اإلنس���ان   به
��ا أن تكون في موضع  ��ة ب���ه. ولكي تس���تطيع اإلحاطة به عليه وال اإلحاط
مس���تقل وخارجي عنه، وتملك في الوقت نفس���ه عيوًنا تلسكوبية. إًذا فعدم 
قدرتها على اإلحاطة باإلنس���ان يمنعها من رؤيته، وهي ال تس���تطيع سوى 
رؤية ما موجود أمامها فقط. بعد هذا المثال من العالم األصغر لنعط مثااًل 

من العالم األكبر:

تخيل أنك جالس أمام تلس���كوب كبير يس���تطيع رؤية أمكنة على بعد 
أربعة مليارات سنة ضوئية. ومع ذلك فمعرفتنا حول الكون وحول المكان 
تعد قطرة في بحر. قد نستطيع معرفة بعض النظريات غير الواضحة تماًما 
حول المجال أو الس���احة التي يغطيها ذلك التلسكوب وبعض المعلومات 
أيًضا، ونسعى انطالًقا من هذه الفرضيات والمعلومات لنصل إلى فرضيات 
 ومعلوم���ات أخ���رى كذل���ك. ولكننا ال نس���تطيع اإلحاطة الكامل���ة بالكون 
وال بماهيته وال بإدارته وال بشكله العام وال بمحتواه، ألننا مثلما ال نملك 
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��ة كامل���ة في العالم األصغر، كذلك ال نملك مثل هذه اإلحاطة التامة  إحاط
في العالم األكبر.

ويتبين من هذا أنه على الرغم من امتالكنا للميكروسكوب ول�“أشعة 
أك���س” ف���ال نحي���ط إحاطة ش���املة بالعالم األصغر، كذل���ك ال نملك مثل 
��ة الش���املة ف���ي العال���م األكب���ر. واآلن لنفكر ف���ي اهلل تعالى،  ه���ذه اإلحاط
ِقَيْت 

ْ
ل
ُ
َدَراِهَم َسْبَعٍة أ

َ
 ك

َّ
ْرِسِّ إل

ُ
ْبُع ِف الك ��َماَواُت السَّ يقول الرس���ول : “َما السَّ

ْرِسُّ 
ُ
 ِف تُ��ْرٍس”)5(. وق���ال أبو ذر  س���معت رس���ول اهلل  يقول: “َم��ا الك

ْرِض”)6(.
َ
ٍة ِمَن ال

َ
ل

َ
ْ ف

َ
ِقَيْت َبْيَ َظْهَران

ْ
ل
ُ
َقٍة ِمْن َحِديٍد أ

ْ
َحل

َ
 ك

َّ
ِف الَعْرِش إل

إًذا فتص���ور ه���ذه العظم���ة الهائلة!! ونح���ن... نحن الذين ُنعّد بالنس���بة 
لهذه األكوان أجزاء ميكروس���كوبية كيف نس���تطيع ادع���اء إحاطتنا بالكون 
والم���كان؟ بينم���ا األماكن كله���ا واألكوان كلها تعد أش���ياء ميكروس���كوبية 
بالنس���بة إل���ى عرش���ه تعالى ال���ذي هو مجرد مح���ل تنفي���ذ اإلرادة واألوامر 
اإللهية... أليس هذا اشتغااًل بالعبث؟ فإذا كان األمر هكذا فقس أنت درجة 

العبث في محاولة اإلحاطة باهلل تعالى.

بَْصاَر﴾ 
َ
بَْصاُر َوُهَو يُ��ْدرُِك ال

َ
��ُه ال

ُ
ل���ذا يذكر القرآن الكري���م أنه ﴿لَ تُْدرِك

)ُسوَرُة اأَلْنَعاِم: 103/6(. أجل، ال تدركه وال تحيط به ال األبصار وال البصائر. 

فالرؤية تقتضي اإلحاطة... هو يدرك األبصار ويحيط بعلمه بكل ش���يء... 
ولكن األنظار واألبصار ال تدركه. لذا يجب معرفة هذا األمر لكي تتوضح 

جوانب هذه المسألة.

م���ن جان���ب آخر فإن النور حجاب هلل  وس���تار. ونحن ال نس���تطيع 
��ة بالن���ور. وق���د س���أل الصحاب���ة النب���ي  بع���د عودت���ه م���ن  حت���ى اإلحاط

)5( العظمة ألبي الشيخ اإلصبهاني: 587/2؛ تفسير الطبري: 10/3.
)6( ابن أبي شيبة: العرش وما روي فيه، رقم الحديث: 58؛ صحيح ابن حبان: 77/2؛ تفسير الطبري: 3/ 77.
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 : حسب ما يرويه أبو ذر  المعراج: َهْل َرَأْيَت َربََّك؟ فأجاب الرسول 
يُْت نُ��وًرا”)8( بينما النور 

َ
َراهُ؟!”)7( وفي مناس���بة أخ���رى قال : “َرأ

َ
 أ

َّ
ن

َ
“نُ��وٌر أ

ره. فالنور ليس  مه ومصّوِ له ومقّوِ مخلوق واهلل تعالى هو منّور النور ومش���ّكِ
اهلل ب���ل مخلوق له، وهذا يوضحه حديث آخ���ر: “ِحَجابُُه انلُّوُر”)9( أي هناك 

نور بينكم وبينه، وأنتم محاطون بالنور.

عندم���ا نطرق مس���ائل متعلقة باأللوهية تتعم���ق أغوارها وتزداد صعوبة 
حتى يصعب حمل عبئها.

وفي النهاية نستطيع القول بأن اهلل تعالى ال تدركه األبصار وأن حجابه 
النور. واآلن لنتناول الموضوع من جانب ثالث. يقول العالمة إبراهيم حقي:

“ال ِنّد لربي وال ضّد،
ه عن المثيل والشبيه، من�زَّ

ه عن الصورة، مَن�زَّ

س... تعالى اهلل...” هو مقدَّ

ا. فلكي يمكن رؤية ش���يء  أواًل ال يوجد له ضد، وهذا ش���يء مهم جدًّ
يج���ب أن يك���ون له ضد. أنت تش���اهد النور لوجود ضد ل���ه، وهو الظالم. 
كذل���ك تس���تطيع إبداء رأيك حول بع���ض األطوال فتقول ه���ذا متر، وهذا 
ثالثة أمتار.. ذلك لوجود أضداد لها. لذا يمكن وضعه في ترتيب. ليس اهلل 
مثل النور الذي تشاهده لوجود ضد له وهو الظالم، إذ ال ضد له وال ند.

ولنتناول الموضوع من زاوية الفيزياء. فما نس���بة ما يس���تطيع اإلنس���ان 
رؤيته من هذا الكون المبس���وط أمام ناظريه يا ترى؟ أجل، هل تس���تطيعون 
ذك���ر نس���بة م���ا تس���تطيعون رؤيت���ه من األش���ياء؟ لنف���رض أن عدد األش���ياء 

)7( مسلم: اإليمان، 291.
)8( مسلم: اإليمان، 292؛ المعجم األوسط للطبراني: 170/8.

)9( مسلم: اإليمان، 79.
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المعروض���ة ف���ي مع���رض الكون يبل���غ )مليار x مليار( ش���يء لكي نش���اهد 
عظمة الخالق ونقف تجاهها بكل تبجيل وتوقير، غير أن نظرنا ال يستطيع 
 إالَّ رؤي���ة خمس���ة ف���ي المليون فق���ط من هذه األش���ياء. أما الباق���ي فال نراه 
وال نعرف���ه. أج���ل، فنحن ال نرى س���وى الموجات الضوئي���ة التي لها طول 
وت���ردد معينان. إًذا فتأمل مدى تهافت س���ؤال البعض “لماذا ال أرى اهلل؟” 
يسأل هذا وهو ال يعلم بأنه ال يستطيع رؤية سوى خمسة في المليون فقط 
 م���ن ه���ذا الك���ون.. ثم هو بعد كل ه���ذا يظن أن اهلل تعال���ى يمكن أن يكون 

من المرئيات، وهذا تفكير سطحي.

 وي���وم القيام���ة ي���راه م���ن أجهد فكره ف���ي الدنيا أم���ام اآلي���ات الكونية، 
فيراه س���لطان األنبياء محمد  وس���ائر األنبياء والمرس���لين. أما اآلخرون 
ا ودعوًة  فيرون���ه كلٌّ حس���ب مرتبته. ويع���د هذا األمر تش���ويًقا كبي���ًرا وحضًّ
للتفكر والتأمل. فالذين يريدون الحصول على الدرجات العليا في اآلخرة 
��م أن يكونوا  ��م وأفكارهم، وبتعبي���ر أصح عليه  عليه���م أن يج���ددوا قلوبه
في هذه الدنيا أصحاب هّمة عالية وروح وفكر يليق بحظوة رؤية اهلل تعالى 
ي���وم القيام���ة، أي أالَّ يرحل���وا م���ن هذه الدنيا ب���زاد قليل، طبًعا كل حس���ب 

استعداده وقابليته.

وهناك قول يتردد على ألس���نة الناس على أنه حديث قدس���ي -رغم أن 
ْرِض 

َ
 أ

َ
العلماء يضّعفونه ويقول بعضهم إنه موضوع-: “َما َوِس��َعِن َسَماِئ َول

ُب َعْبِدي الُمْؤِمِن”)10(.
ْ
ل
َ
َوَوِسَعِن ق

إًذا فما أعظم منة ونعمة هذا الذات المقدس الذي ال يعد كل األكوان 
ذرة أم���ام عظمت���ه... ما أعظم نعمت���ه على كل مؤمن عندما تجلى على قلبه 

كن�ًزا وساقه إلى االطمئنان والسكينة.

وأخيًرا نقول: اهلل أعلم بالصواب.

)10( كشف الخفاء للعجلوني: 255/2؛ وانظر لما روي في معنى قريب منه: مسند الشاميين للطبراني: 19/2.



 

حكمة االمتحان يف الدنيا

�س���ؤال: ما حكمة وجودنا في الدنيا وابتالئنا فيها، وهو ســـبحانه 
ــا وبما نمتثل له ومـــا ل نمتثل  ــم بمـــا نحن فاعلـــون في هذه الدني  أعل

من أوامر؟

اجل�اب: أجل، إّن اهلل تعالى وهو يعلم ما نحن فاعلون في هذه الدنيا 
 ق���د خلقن���ا فيه���ا ليبتلينا وهذا يكش���ف ما عندن���ا من قابليات واس���تعدادات 
ة في المعادن:  فنا به، فالناس معادن، هكذا خلقهم اهلل، وَثمَّ من خالل ما ُكّلِ

النحاس والفحم والحديد والذهب والفضة.

هذا خلق اهلل، وهو ربُّنا الذي أحس���ن كل ش���يء خَلَقه، وله  أس���ماء 
��ذا المع���رض إنَّما أقام���ه ليظه���ر جماليات أس���راره  تتجل���ى ف���ي آث���اره، فه
المكنون���ة ويع���رض تلك اآلث���ار المتنوعة أمام أنظار الخل���ق، فالفّنان -وهلل 
��ارات وطاقات كثيرة من مثل اإلنش���اء  المث���ل األعل���ى- إذا كان���ت لديه مه

والتشكيل وأراد أن ُيعرف وَيظهر فسبيله إلى ذلك إنما هو أثره الفني.

 وبتعبير آَخر نقول: إن اهلل تعالى يريد أن ُيظِهر لنا كيف تتجلى أسماؤه 
الحس���نى في مع���ادن المخلوقات، وفيها الفحم والذه���ب والفضة، وكيف 
يس���تمر هذا التجلي فيما كان منها ذهًب���ا خالًصا أو فّضًة خالصًة، أو حديًدا 
عالجت���ه يد اإلنس���ان. فاهلل تعال���ى ُيظِهر تجليات أس���مائه بدرجات متفاوتة 
رنا كي���ف يصّير الفحم من تلك المعادن ألماًس���ا  ع���ة ليبّصِ ومس���تويات متنّوِ
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ا  دفع���ة واحدة، هكذا يعّرفنا بنفس���ه س���بحانه، فيمّن علين���ا لنتعرف عليه حقًّ
 ونعِرفه يقيًنا. أجل، فهو خالق كّل ش���يء، وهو الذي أخرج من كّل ش���يء 

ما ال ُيحَصى من الثمر.

إًذا َأْن تصي���ر تل���ك المع���ادن ذهًب���ا وألماًس���ا وفّض���ًة أم���ٌر من ش���أنه أن 
��م ويجعله���م أهاًل لدخ���ول الجنة، وفي ه���ذا المقام  ���ي العب���اد وينقيه يصّفِ
يق���ول س���يدنا رس���ول اهلل : “انلَّاُس َمَعاِدُن، ِخَياُرُه��ْم ِف اجَلاِهلِيَِّة ِخَياُرُهْم ِف 
اإِلْس��لَِم، إَِذا َفُقُهوا”)11(. فُعَمر العزيز الش���ريف في الجاهلية هو عمر الوقور 
الجاّد المتواضع المهيب العزيز في اإلسالم، عمر الشديد صعب المراس 
��وى في الجاهلي���ة هو نفس���ه عمر الذي  ال���ذي ُيرِغ���م اآلخري���ن على ما يه
يخف���ض للن���اس جن���اح ال���ّذل تواضًعا، وهو ه���و تجده عظيًم���ا عزيًزا على 
 الكفار والمجرمين، وكيفما كان معدن الش���خص في الجاهلية فهو كذلك 
ًجا تلهفنا   في اإلس���الم؛ لذا إذا ما رأينا إنس���اًنا يتدفق حيوية ونش���اًطا وتوهُّ

إلى دخوله في اإلسالم؛ ألن العزيز في الجاهلية عزيز في اإلسالم. 

 ه���ذا المع���دن ه���و عنص���ر اإلنس���ان يتناول���ه اإلس���الم فَيصه���ره وُيِعّده 
 حت���ى يصّي���ره ذهًب���ا خالًص���ا، وهك���ذا اس���تحال الصحاب���ي ذهًب���ا خالًص���ا، 
ث���م أخ���ذت تقّل قيمة وعيار َمن جاء ِمن بعد، فتدنوا بمرور األيام من عيار 
22 إلى عيار 18، 17، 16.... حتى إن من المس���لمين في القرن العش���رين 
 م���ن تدّن���ى عي���اره إل���ى عي���ار؛ أجل، فه���ذا العصر ش���اع فيه كّل ه���ذا القدر 

من التدني والزيف.

ى، وهو تعالى أعلم بما يزّكينا، فيبلونا به،  إننا ُنبَتَلى في هذه الدنيا لنتزكَّ
حاش���ا أن يفعل ذلك ليعلم مّنا ما لم يكن يعلمه؛ بمعنى أّنه يبتلينا بأنفس���نا، 

والحق أننا ُنبتلى بأنفسنا.
)11(  البخاري: األنبياء، 19؛ مسلم: الفضائل، 199.
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نا شوق وأمل  ى ونتطّهر، واّتبعنا المنهج وكلُّ إّننا َلنجاهد ونسعى لنتزكَّ
أن ُيعاَل���ج َم���ن كان مّنا حديًدا أو ذهًبا خاًم���ا ليغدو ذهًبا خالًصا. أجل، إننا 
إذا ما قمنا بمثل هذا الضرب من المجاهدة ُيظِهر رّبنا على أيدينا ما س���بق 
في علمه س���بحانه أزاًل، وبهذا نمتحن أنفس���نا بأنفس���نا ونقف على حقيقتنا 
ِس��نَُتُهْم 

ْ
ل
َ
ْيِهْم أ

َ
بين يدي اهلل، والقرآن الكريم يبين هذا فيقول: ﴿يَْوَم تَْش��َهُد َعل

وَن﴾ )ُسوَرُة النُّوِر: 24/24(، فإذا عرفت هذا فاعلم 
ُ
ُهْم بَِما َكنُوا َيْعَمل

ُ
رُْجل

َ
يِْديِهْم وَأ

َ
وَأ

أن���ك تمتحن نفس���ك بنفس���ك، فاهلل تعالى حاش���ا أن يمتحنن���ا ليعلم حالنا، 
ب���ل األم���ر على خ���الف ذلك، أي إنَّه يكش���ف لك عن نفس���ك، ويمتحنك 

بنفسك، واهلل أعلم بالصواب. 





العبادة والتعّبد

ــاذا ل نقوم بعباداتنا  �س���ؤال: بمـــا أن اهلل ل يحتاج إلى عبادتنا فلم
كما يحلو لنا؟

اجل���اب: إن عب���ادة اهلل تعال���ى أم���ر مترتب عل���ى معرفت���ه ، أي إن 
��ام فيه،   اإلنس���ان يش���اهد لوح���ات الجم���ال ف���ي هذا الك���ون ودالئ���ل النظ
��ام؛ وَمن يتأمل ه���ذا الكون بدّق���ة وإمعان يرى   ث���م ينتق���ل إل���ى واضع النظ
أنه ما من شيء فيه وضع عبًثا أو دون نظام أو دون غاية، لذا يرى أن عليه 

أيًضا أن يتحرك ضمن هذا النظام.

��ر إل���ى الوجود م���ن زاوية الجمال ي���َر جمااًل ُمذه���اًل وخارًقا  وم���ن نظ
��م منه، فم���ن جمال وجه اإلنس���ان   بحي���ث ال يس���تطيع تخي���ل جم���ال أعظ
 إل���ى جم���ال األرض فالس���ماء فالنج���وم، وأم���ام مثل ه���ذا الجم���ال الرائع 
ال���ذي يأخذ باأللباب ويس���حر القل���وب، ال بدَّ أنَّ به ُيعرف ومن ورائه ُيرى 

مالك هذا الملك وصاحب ذاك الجمال.

وس���واء أكان هذا تأماًل آفاقيًّا أم تأماًل أنفس���يًّا فإنه يمأل نفس اإلنس���ان 
وروحه بالنش���وة والفرح واإلثارة فيغدو كطفل صغير يريد أن يثب ويقفز، 
 ويطل���ق صرخ���ات الف���رح كلما رأى أجمل األس���ماء )األس���ماء الحس���نى( 
وه���ي تلم���ع مث���ل فراش���ات مضيئ���ة ف���وق أجم���ل األفع���ال واإلج���راءات 
والتقدي���رات، فال يملك اإلنس���ان نفس���ه من اإلعج���اب والتقدير والتبجيل 
��ذه الصف���ات التي ه���ي منب���ع كل خير وجم���ال، ويكاد اإلنس���ان يغيب   له

عن وعيه من الذهول واإلجالل وهو بين يدي مالك الكون أجمع.
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ويبدو كل ش���يء في الكون من زاوية أخرى وكأنه ُهّيِئ وُأِعدَّ في مكان 
آخ���ر ث���م ُعرض لخدمة اإلنس���ان، فهن���اك ِنَعم مقدمة له ف���ي ُعَلب محفوظة 
أو عل���ى ش���كل ثمار وفواك���ه حتى ب���دت األرض وكأنها مائ���دة عامرة بكل 
األصناف، وعندما يمد اإلنس���ان يده إلى هذه النعم يحس بمالكها الحقيقي 
ويزيده هذا اإلحس���اس إعجاًبا واندهاًش���ا ولذة أخرى، فلو عقل الطفل وهو 
ا له كأنه  يرضع من أمه -منبع الحنان- ألحس أن مثل هذا الغذاء المفيد جدًّ
مقدم لنجدته من عالم آخر، وألحس أن هناك وراء مظاهر األحداث جميعها 

ُمنعًما و رّزاًقا كريًما، ولكان عليه آنذاك أن ينحني تعظيًما وتبجياًل له.

 أج���ل، كل نعم���ة وكل إحس���ان ي���دل على الُمنِعم المحس���ن، ويس���وق 
إل���ى إجالل���ه وتوقي���ره، فأينم���ا ش���اهدنا نعم���ًة أو جم���ااًل أو نظاًم���ا وجبت 
العبودية لصاحب هذه النعم والجمال والنظام، أي متى ما جعلنا اهلل تعالى 
نح���س بوجوده، فعلينا أن نش���كره بالعبودية فوًرا، وم���ن هنا يقول المعتزلة 
وكذل���ك الماتريدي���ة بش���روط: لو لم ُيرس���ل األنبياء ولم يقم أحد بإرش���اد 
اإلنسانية إلى اهلل لكانت اآليات واألدلة التي يزخر بها الكون كافيًة لمعرفة 
اإلنسان باهلل، ولكان اإلنسان مكلًفا آنذاك بمعرفة اهلل، وهذه المعرفة تدفع 
اإلنس���ان إلى تحري م���ا يرضي اهلل. ويمكن إيراد أمثل���ة عديدة على وجهة 
��ر الماتريدي���ة، فمثاًل: نرى أن بعض المعاصرين للرس���ول  رغم أنهم  نظ
ة َمن ُيعّلِمهم  نشؤوا بجوار الكعبة المملوءة باألصنام واألوثان وما كان َثمَّ
حقائق التوحيد، فإنهم كانوا يحس���ون إحس���اس ذلك البدوي وقد قيل له: 
بم عرفَت ربك؟ فقال: “البعرة تدل على البعير والروث يدل على الحمير، 
 وآث���ار األق���دام تدل على المس���ير، فَس���ماء ذات أبراج وبح���ار ذات أمواج 
أم���ا تدل على العلي���م القدير؟!” هذا قول بدوي لم يكن يرى في الصحراء 

سوى الرمال الممتدة أمامه، فكيف بغيره إًذا؟
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 ج���اء رس���ولنا بمفهوم س���اٍم إلنق���اذ البش���رية، ولو ج���از التعبي���ر لقلنا: 
إنه كان إنساًنا فوق اإلنسان، فقد وصل إلى إدراك المعَنى الحقيقي للكون 
قبل نبوته، وحدس وجود اهلل تعالى وبدأ بالبحث والتأّمل في غار “حراء” 
والتحن���ث أي التعب���د في���ه، ففي رواي���ة للبخاري عن أّمن���ا خديجة  “َأنَّ 
َة ِإالَّ  ���ُد ِف���ي َغاِر “ِح���َراء” َوَأنَُّه لَم َيُكْن َيْن����ِزُل ِإَلى َمكَّ ُس���وَل  َكاَن َيَتَعبَّ الرَّ
اِد”)12(؛ وهذا يدل على أن اإلنس���ان يس���تطيع بإدراكه اكتش���اف  ِد ِبالزَّ ِللتََّزوُّ
بعض األمور، ويسوقه هذا االكتشاف إلى العبودية هلل تعالى على نحٍو ما.

وما قاله زيد بن عمرو بن نفيل وهو على فراش الموت يستحق التأمل، 
فقد كان زيٌد عمَّ عمر بن الخطاب ، وقبيل وفاته اس���تدعى جميع أفراد 
��م حول���ه وأخبره���م بما يعلمه م���ن صفات النب���ي المنتظر،   عائلت���ه وجَمعه
ر له أن يرى رس���ولنا ، أي إنه بلغ بفرس���ه الش���اطئ، ولم يتيس���ر  ولم يقدَّ
  له ركوب س���فينة النبي، غير أن روحه بكّل ذّراتها تنس���مت عبير رسولنا
فحدس الحقيقة األحمدية بكل جوارحه، ولكنه لم يستطع أن يطلق اسًما 
على ما أحس به؛ فعن عامر بن ربيعة  قال: “سمعت زيد بن عمرو بن 
نفي���ل يق���ول: أنا أنتظر نبيًّا من ولد إس���ماعيل ثم من بني عبد المطلب، وال 
أراني أدركه، وأنا ُأومن به وأصدقه وأشهد أنه نبّي، فإن طالْت بك مدة فرأيته 
  فأقرئه مني السالم، قال عامر بن ربيعة: فلما أسلمُت أخبرت رسول اهلل
الَم وترحم عليه”)13(،  قول زيد بن عمرو وإقراءه منه السالم، فرّد عليه السَّ
��م إني لو أعل���م أحب الوجوه إلي���ك عبدتك به ولكني   وكان يق���ول: “الله
ال أعل���م”)14(. وهك���ذا يظهر أن هذا الضمي���ر النقي لو لم يكن في مجتمع 

وثني الستطاع بتأمل هذا الكون ونظامه الوصوَل إلى عبودية اهلل تعالى.
)12( البخاري: بدء الوحي، 1؛ مسلم: اإليمان، 252؛ الترمذي: المناقب، 13.

)13( البداية والنهاية البن كثير: 240/2.

)14( البداية والنهاية البن كثير: 237/2.
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��ا ف���وًرا؛ أج���ل، فم���ا دام هن���اك   فمعرف���ة اهلل تعال���ى تب���دأ العبودي���ة معه
م���ن ينع���م علينا ب���كل هذه النع���م فالعبودية موج���ودة أيًضا؛ ل���ذا فقد وضع 
 اهلل تعال���ى ف���ي فطرة اإلنس���ان وف���ي قلب���ه ش���عوًرا بالعبودية وإحساًس���ا بها، 
 أي كم���ا ق���ال زي���د: “الله���م إن���ي ل���و أعل���م أح���ّب الوج���وه إلي���ك عبدتك 
ب���ه ولكن���ي ال أعل���م!”، والوح���ي الس���ماوي هو وح���ده الذي يح���دد ويبين 
��ا لتبقى في حدود  الش���كل الصحي���ح للعبودية ويحول بذل���ك دون انحرافه
 األوامر اإللهية؛ كأن اهلل تعالى يقول: إنني أنا اهلل وأنت عبدي، عرفتني بالنعم 
التي أنعمت بها عليك، وأنا سأعّلمك آداب العبودية التي تمثل بها بين يدي:

تتوض���أ أواًل ث���م لكي تجاهد نفس���ك تذكر أن اهلل  ه���و األكبر، وأن 
كل م���ا س���واه صغير ضعيف، ث���م تعقد يديك أمامك إخباًت���ا هلل، ثم تجتهد 
ما اس���تطعت في الفهم لتظهر لهفتك لس���مو روحك إلى حيث عرج س���يد 
األنبياء، ثم تركع شاكًرا، وكلما أخبتَّ في الركوع بلغَت أعماًقا أخرى، ثم 
تسجد لَتبلغ األعماَق في التواضع، ثم ترفع لتستريح ثم تسجد السجدة 
َعْبُد ِمْن َربِِّه َوُهَو َس��اِجٌد”)15(؛ 

ْ
َرُب َما يَُكوُن ال

ْ
ق
َ
الثاني���ة وتكث���ر من الدعاء إذ “أ

���َعَراِء: 219/26(  ��اِجِديَن﴾ )ُس���وَرُة الشُّ َبَك ِف السَّ
ُّ
 وتتأم���ل اآلي���ة الكريم���ة: ﴿َوَتَقل

 أي ي���رى مكان���ك بين الس���اجدين؛ وبق���در قابليتك وانس���جامك وتفاعلك 
مع جّو السجود تسمو في معراجك وهو الغاية من الصالة.

إًذا فالعب���ادة ه���ي اإليم���ان ب���اهلل والمعرف���ة بال���ذات اإللهي���ة ث���م القيام 
��ّلِ اله���دي الرّباني  بالعبودي���ة إزاء ه���ذه المعرف���ة بمحب���ة وإج���الل وف���ي ظ
م ه���و أح���د وج���وه ه���ذه المس���ألة.إننا أم���ام  وتح���ت أوام���ره، وم���ا تق���دَّ
معرف���ة ربن���ا ال ينبغ���ي أن يص���در عّن���ا م���ا فيه طي���ش أو ما ال يلي���ق، وعلينا 
 أن نس���تنير بأن���واره  ف���ي ظ���ل إرش���اد اآلي���ات البين���ات نبتغ���ي بذل���ك 

. ما يرضي اهلل
)15( مسلم: الصالة، 42؛ أبو داود: الصالة، 152.



53   -------------------------------------------------------------------- [العبادة والتعّبد] 

ة  ���ا المس���ألة الثانية فنق���ول: إن اإلنس���ان بحاجة في الس���احات كافَّ وأمَّ
-تجاري���ًة كان���ت أم علمي���ًة أم فّنيًة أم زراعيًة أم صناعيًة- إلى مرش���د يتعلَّم 
 من���ه، ولنف���رض: أنَّ ل���كّلٍ منك���م عم���اًل، فأحدك���م عن���ده مصن���ع نس���يج، 
وه���ذا عنده مصنع بالس���تيك، وآخر له مع���رض تحف، ولنفرض أن هناك 
ش���خًصا يريد مصلحتنا لئال نتعرض للخداع، ويعرف األصول وأس���اليبها، 
فعهد إلينا أن ننجز أعمالنا بإتقان، ثم جمعنا ووقف أمامنا قائاًل: “بوسعكم 
أن تقوموا بهذا العمل، فهو ضرورة وحاجة، ولتنفذوه بإتقان عليكم بالعنصر 
البَش���ري ورأس المال فاستثمروهما جيًدا، وعليكم بتدابير االقتصاد وعدم 
 اإلس���راف والعناي���ة بكذا وك���ذا من األم���ور”؛ فذرة من اإلنص���اف تحملنا 
على االهتمام بنصائحه ال سيما أنه ال يروم من وراء إرشاده منفعة، فنصغي 

إلى نصائحه ونتأمل توجيهاته بعناية، وننظم أمورنا وفقها.

وهكذا األمر في طاعاتنا وعباداتنا هلل تعالى ال نفعل ما تمليه علينا أهواؤنا 
 ورغباتنا بل نعمل وفق النظم والقوالب والهيئات الحاضرة في روح العروج 
الت���ي يرش���دنا إليها خالقن���ا ومعبودنا؛ وهك���ذا تحصل البركة ف���ي عباداتنا، 
وتكون كمثل سنبلة أنبتْت سْبع سنابل، فمن يدري فلعلنا نلمس الزر الذي 
يفت���ح أمامن���ا أبواب الرحمة اإللهية عندما نق���ول “اهلل أكبر”، ولعل أبواب 
��ام تفت���ح أمام أرواحن���ا آنذاك، ومن ي���دري فلعّلنا عندما نقرأ س���ورة  اإلله
الفاتحة نس���تعمل مفتاًحا س���ّريًّا لفتح قْفل ذي ش���فرات س���ّرية، ومن يدري 

أي أبواب سرية تنفتح أمامنا في كل ركن من أركان الصالة التي نؤّديها.

أجل، بوس���عنا أن نقول: إن الطرق جميعها س���تنتظم وتستقيم وجميع 
األبواب تنفتح حينما نسجد، وإن َأْدِعيَتنا سترتفع بين يدي رّبنا وسنحاط 
آنذاك بالمالئكة الكرام؛ ومن يستطيع أن ينكر حدوث كل هذا؟ إن المبّلغ 
الص���ادق  يخبرن���ا ببيان���ه البليغ النوراني عن هذا كّله، إًذا فأفضل ش���كل 
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للعبادة هو الذي بيََّنه لنا رّبنا؛ ذلك أن اهلل الذي خلق ماِكنة اإلنس���ان َأدَرى 
بكيفية تش���غيلها، وبطرق اس���تخراج أفضل ثمرة منها سواء في سبيل الحياة 
الدني���ا أو اآلخ���رة؛ إًذا فم���ن خلق وصنع هذه الماكنة وه���ذا المعمل عمل 
“َكَتاُلوًجا” لها ووضعه في موضع منها، فلُيؤخذ هذا الَكَتاُلوج بعين االعتبار 
 إن كان المطل���وب إدارة ه���ذه الماكن���ة إدارة عقلية وصحيح���ة، إًذا فالعبادة 
 ، ى كيفم���ا اتف���ق، ب���ل في ح���دود إرش���ادات وتعليمات رس���ولنا ال ت���ؤدَّ
ى العبادة في أفضل صورها، وهذه نعمة من النعم التي أنعمها  وعندئذ تؤدَّ
اهلل تعال���ى عل���ى أمة محم���د ؛ لذا نقول: ذلك فض���ل اهلل، ونتضرع بدعاء 

رسولنا الكريم  أال يِكَلنا رّبنا إلى أنفسنا طرفة عين.



 

تفاوت النا�س يف االإمكانيات

ــوال الطائلة  ــاك أشــخاص أعطاهم اهلل كل شــيء، األم �س���ؤال: هن
والسيارات الفارهة والقصور الفخمة والشرف الرفيع والصيت الذائع... 
ــا وتصيبهم آلم وباليا ومصائب وفقر  بينمـــا اآلخرون يتضورون جوعاً
وعلل. فيا ترى هل هؤلء فاســـدون واآلخرون يحبهم اهلل حتى أغدق 

عليهم ما أغدق، بينما هؤلء ينسحقون تحت وطأة أعباء الحياة؟

اجل�اب: مثل هذا السؤال ال ُيسأل إال من أجل الوصول إلى المعرفة، 
وإال فإن الس���ائل يكون آثًما. ومن كان في ضيق فله أن َيس���أل هذا السؤال 

من أجل الفهم ال الشكوى.

يعط���ي اهلل تعال���ى المال وال���دور والمراكب لمن يش���اء، ويعطي الفقر 
وضي���ق الي���د لمن يش���اء. ولك���ن ال يمكن هن���ا إنكار دور بعض األس���باب 
كالظروف العائلية وغيرها، كما ال يمكن إنكار قابلية ش���خص ما وكياس���ته 
ودرايت���ه ف���ي كس���ب الم���ال وتنميت���ه، وكذلك ال يمك���ن إنكار م���دى تأثير 
 معرفته بطرق الربح في األحوال والش���روط والظ���روف المحيطة به أيًضا. 
وم���ع هذا فقد ال يعطي اهلل تعالى المال ألش���خاص م���ع وجود القابليات 
عنده���م. ومع هذا فقد ورد في حديث ذي مغًزى عميق يخص موضوعنا 
َس��َم بَيَْنُكْم 

َ
َ ق عن عبد اهلل بن مس���عود  قال: قال رس���ول اهلل : “إِنَّ اللَّ

ْنَيا َمْن ُيِبُّ َوَمْن  َ  ُيْعِطي ادلُّ ُك��ْم َوإِنَّ اللَّ
َ
ْرَزاق

َ
َس��َم بَيَْنُكْم أ

َ
َما ق

َ
ُكْم ك

َ
ق

َ
ْخل

َ
أ

َحبَُّه”)16(. 
َ
ي��َن َفَقْد أ ُ ادلِّ ْعَطاهُ اللَّ

َ
َحبَّ َفَمْن أ

َ
 لَِم��ْن أ

َّ
يَن إِل  ُيْعِطي ادلِّ

َ
 ُيِ��بُّ َول

َ
 ل

وهذا له معنى فيما نحن بصدده.
)16( مسند اإلمام أحمد: 387/1.
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ثم إن من الخطإ عد المال والجاه خيًرا مطلًقا. أجل، فاهلل  قد يعطي 
المال والرفاه والس���عادة الدنيوية لمن يطلبها وقد ال يعطي، وس���واء أعطى 
أم لم يعط فهو خير في كلتا الحالتين؛ فإن كنَت إنساًنا صالًحا واستعملت 
المال المعطى لك في أمور الخير، فالمال هنا ُيعد خيًرا. ولكن إن لم تكن 
إنساًنا صالًحا، بل كنت منحرًفا عن الصراط القويم فسواء أعطاك اهلل المال 

أو لم يعط فالوضع يكون سّيًئا بالنسبة لك.

 أج���ل، إن كن���ت إنس���اًنا غي���َر مس���تقيم فالفق���ر يك���ون عن���دك وس���يلًة 
إل���ى الكف���ر، ألنه يحرضك عل���ى رفع راية العصيان تج���اه ربك. كما أنك 
إن كنت بعيًدا عن االستقامة فمعنى هذا أنك ال تملك حياًة قلبيًة وروحيًة 
ُكْم 

ُ
ْمَوال

َ
نََّما أ

َ
ُموا أ

َ
صحيحًة، لذا فإن الغنى س���يكون لك مصيبًة وب���الًء ﴿َواْعل

ْجٌر َعِظيٌم﴾ )ُس���وَرُة اأَلْنَفاِل: 28/8(. لقد خس���ر 
َ
نَّ اهلَل ِعْن��َدهُ أ

َ
ْولَُدُك��ْم فِْتَن��ٌة وَأ

َ
وَأ

الكثي���رون ه���ذا االمتح���ان حت���ى اليوم؛ فكم م���ن غني مع أن���ه يملك ثروًة 
كبيرًة ال يملك في قلبه ش���رارة نور واحدة بس���بب جحوده. لذا فإن إعطاء 
 اهلل تعال���ى المال والجاه لهؤالء يعد “اس���تدراًجا” أي وس���يلًة النحرافهم. 
ولكن هؤالء استحقوا هذا لكونهم أماتوا حياتهم القلبية والروحية وقضوا 
عل���ى القابلي���ات الفطرية التي وهبها اهلل تعالى لهم. من المناس���ب هنا ذكر 
َسَم َعَ 

ْ
ق
َ
ْو أ

َ
ُ ل

َ
 يُْؤَبُه ل

َ
َبَ ِذي ِطْمَرْيِن ل

ْ
غ

َ
ْشَعَث أ

َ
هذا الحديث النبوي: “َكْم ِمْن أ

َبَاُء ْبُن َمالٍِك”)17(.
ْ
بَرَّهُ، ِمْنُهُم ال

َ َ
ِ ل اللَّ

 بينم���ا ل���م يك���ن الب���راء -وهو ش���قيق أن���س-  يمل���ك طعاًم���ا يأكله 
 وال داًرا ي���أوي إليه���ا. كان يعي���ش عل���ى الكف���اف. وك���م من أش���عث أغبر 
مثل البراء كانوا يوقرون وُينظر إليهم كعظماء ويقّيمون حسب سعة قلوبهم 
��م النبي  أنهم  ��ا. لذا وصفه ��ا، ونور نفوس���هم وضيائه  وعمقه���ا وعظمته

لو أقسموا على اهلل ألبرهم.
)17( الترمذي: المناقب، 55.
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��ر إلى مج���رد الفقر أو إل���ى مجرد الغن���ى على أنه  إًذا ف���ال يمك���ن النظ
مصيبة أو نعمة. فقد يكون الفقر حسب موقعه من أكبر نعم اهلل تعالى. وقد 
 : المتألم من فقر الرسول  الفقر بإرادته فقال لعمر  اختار الرسول 
ِخ��َرةُ؟!”)18( وبينما كان���ت الثروات 

ْ
َا ال

َ
ْنَي��ا َونل ُهْم ادلُّ

َ
ْن تَُك��وَن ل

َ
َم��ا تَْرَض أ

َ
“أ

 تس���يل إل���ى خزينة بي���ت المال ع���اش الخليفة عمر بن الخط��اب  فقيًرا، 
ال يتناول إال ما يسد رمقه فقط ولم يطلب المزيد.

 ولك���ن هن���اك نوع من الفق���ر -أعاذنا اهلل منه- يكاد يك���ون كفًرا. فمثاًل 
لو كان هذا السؤال صادًرا ال عن قصد معرفة وعلم، بل تعبيًرا عن السخط، 
 م���ن فم جاح���د، يعد هذا جحوًدا لِنَعم اهلل تعالى وش���كًوى منه وعصياًنا... 
أي ُعّد كفًرا. إًذا فالفقر يعد نعمًة أحياًنا وأحياًنا أخرى نقمًة، أي أن األصل 

في الموضوع هو الصدى الذي يلقاه في القلب، أو كما قال الشاعر:

“يا رب! كل ما يأتي منك مقبول،
إن كان خلعًة... أو كان كفًنا،

إن كان وردًة... أو شوًكا،

نعمتك ومحنتك... كالهما حسن”.

 وف���ي ش���رقّي األناض���ول هن���اك مثل يق���ول “كل ما جاء من���ك جميل، 
سواء أكان هذا أم ذاك”. 

���ا وأن يلبس فاخر  اإلنس���ان إن كان م���ع اهلل ف���ال يض���ره أن يك���ون غنيًّ
 الثي���اب، ق���د يبل���غ مرتبة الش���يخ عب���د الق���ادر الجيالني رحم���ه اهلل، ولكن 
 إن ل���م تك���ن لإلنس���ان أي عالق���ة ب���اهلل تعال���ى فإن فق���ره يكون له خس���راًنا 
ف���ي الدنيا وخس���راًنا في اآلخرة أيًض���ا. وكذلك إن كان الغني غافاًل عن اهلل 

تعالى فإنه وإن بدا سعيًدا في الدنيا فإن خسراًنا كبيًرا ينتظره في اآلخرة.
)18( البخاري: تفسير سورة التحريم، 2؛ مسلم: الطالق، 31؛ مسند اإلمام أحمد: 176/3.





ه بالرزق  تكّفل اللَّ

ـــا في  ســؤال: يقولون: إن اهلل تعالى تكفل بالرزق، فما لنا نرى أناساً
ا؟ بعض الدول يموتون من المجاعة التي استغرقت خمسين أو ستين يوماً

الجـــواب: تبّي���ن آيات ف���ي كت���اب اهلل  أن اهلل تعال���ى تكفل للخلق 
ُم 

َ
َها َويَْعل

ُ
 َعَ اهللِ رِْزق

َّ
ْرِض إِل

َ
جميًع���ا بال���رزق، منها مثاًل: ﴿َوَما ِمْن َدابَّ��ٍة ِف ال

زَّاُق  ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكٌّ ِف كَِتاٍب ُمبٍِي﴾ )ُسوَرُة ُهوٍد: 6/11( و﴿إِنَّ اهلَل ُهَو الرَّ
اِرَياِت: 58/51(. َمتُِي﴾ )ُسوَرُة الذَّ

ْ
ةِ ال ُقوَّ

ْ
ُذو ال

 أجل، فالرازق هو اهلل، وجميع آي القرآن في هذا تشير إلى أن الرزق 
 ف���ي كفال���ة رباني���ة؛ فال أحد يم���وت جوًعا، ولك���ن على الن���اس أن يعلموا 
ا ما سوى  أن اهلل تعالى إّنما تكفل بما يفي بحاجاتنا الضرورية من الرزق، أمَّ
ذلك فلم يتكّفل به سبحانه، هناك أشياء ال تعد من قبيل الرزق الذي تكفل 
اهلل به، فلو جعلها اإلنسان رزًقا ضروريًّا له بإسرافه وسوء استعماله وسّيئ 
عاداته ثم فقدها فمات، فليس لنا أن نقول حينذاك: إن ذاك اإلنس���ان مات 

النقطاع الرزق. 

هلموا بنا نضرب أمثلة يس���يرة لذلك، مثاًل: مدمن األفيون الذي اعتاد 
تعاط��ي األفي���ون، ل���و حاول���َت َثْنَيه عن ممارس���ة ه���ذه العادة الس���يئة لجّن 
وثارت ثائرته، وقد يموت إن بلغ إدمانه للمخدر مبلغه. أجل، يموت هذا 
اًل،   اإلنسان إذا ما حرم من األفيون، لكن سبب موته إدمانه على األفيون أوَّ

ثم إقالعه عنه أخيًرا على نحٍو ال يتناسب وطبيعَته.

وهن���اك آخ���ر اعت���اد التدخين وُأْش���ِرَب دمه بالنيكوتين، فل���و أقلع هذا 
ع���ن التدخي���ن دون أن يسترش���د بوصفة مناس���بة لبدت على جس���ده بعض 
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األع���راض، ربم���ا تت���ورم يده ورجل���ه ووجهه، وعنده���ا يقول ل���ه األطباء: 
 “ال يمكن���ك اإلق���الع ع���ن التدخي���ن به���ذه الص���ورة، فمثل ه���ذا االنقطاع 
غي���ر المناس���ب ربما يؤدي إل���ى حدوث بعض المضاعف���ات”، ففي المثل 

“ترك العادات من ال�مهلكات”.

هناك عادات أخرى كتلك:

لو أّن إنساًنا تعود على تناول كيلو من البروتينات يوميًّا، رغم أن حاجة 
الجس���د اليومية من البروتينات ال تزيد عن خمس���ين جراًما، أو لو أنه اعتاد 
���ا ثم أقلع عن  ��ة وآَخ���ر من البق���الوة وآخر من اللحم يوميًّ أكل كيل���و فاكه
تلك العادة فمن الممكن أن تصيبه الرعشة فيمرض ويعجز عن أن يستوي 
قائًم���ا، أما ل���و تناول معدله اليومي من الفاكهة “50-100 جرام”، وتناول 
مثله من البروتينات أيًضا فتلك هي كفايته اليومية من األغذية، بل قد تكفيه 

بضعة أيام، فهذا أمر مرّده إلى العادة.

وتّدِخر خاليا الجسم هذه األطعمة شحوًما، فإذا عِدَمت الخاليا غذاًء 
جديًدا عَمدت إلى استخدام هذا المخزون شيًئا فشيًئا، فيتغذى به الجسم. 

ومث���ال ذلك أيًضا هؤالء الذين يموت���ون جوًعا هنا وهناك، فلو اقتصد 
  هؤالء فيما قدره لهم ربهم من الرزق َلحِفظ عليهم حياتهم، هب أّن اهلل
رزق شخًصا كيًسا من القمح فاستهلكه في شهرين لظل سائر السنة جائًعا 
ا إن اقتص���د فأكل كل يوٍم حفنًة من كيس  ث���م م���ا يلبث أن يموت جوًعا، أمَّ

القمح فلسوف يكفيه سنًة كاملًة، ولن يموت بالنظر لألسباب.

وه���ذا يعن���ي أّن الناس ال يموتون فق���ًرا أو جوًعا أو حرماًنا من الرزق، 
ب���ل يموت���ون ألنهم اعتادوا تبذير ما رزقهم اهلل مما فيه كفايتهم أمًدا مديًدا، 
فأدمنت أجس���ادهم ه���ذا فغدا تركهم لعاداتهم ه���الًكا لهم بمقتضى قوانين 

الشريعة الفطرية.



عاملية �سيدنا حممد
)صلى اهلل عليه وسلم(

�س���ؤال: يزعم بعض الناس أّن رســالة سيدنا رسول اهلل  خاصة 
بعهده ومقصورة على العرب، فما قولكم في هذا؟

 اجل���اب: ال دلي���ل أو أم���ارة تثب���ت أّن رس���الة نبينا  خاص���ٌة بعهده 
 كم���ا ال دلي���ل على أنه  إنما ُأرس���ل إل���ى العرب خاّصًة، ب���ل إن الدالئل 
���نّية ليبُلَغ برس���الته  كلها تبرهن أنه  كان يصل ليَله بنهاره طوال حياته السَّ

ما بلغ الليل والنهار.

نهض اإلس���كندر ليؤّس���س دولًة تهيمن على العالم، ومثَله فعل سيزار 
لروما والرومان، ومن بعده نابليون كذلك. لكن نبينا الكريم، جوهَر الَخلق، 
ه أتباعه لفتح العالم كان يس���تهدف  وس���يَد الزمان والم���كان ، عندما وجَّ
م���ن ذل���ك إزالة العوائق م���ن الطرق المؤدية إلى س���عادة اإلنس���ان الدنيوية 
واألخروية، ويس���تهدف من جهة أخرى توجيه البش���رية -التي هي أش���رف 
 المخلوق���ات لكنها انقلبت رأًس���ا على عقب وَهَوْت في أس���فل س���افلين- 
��دف ال���ذي من أجل���ه خلقها اهلل، ويس���تهدف أيًضا اس���ترداد كرامة  إل���ى اله
اإلنس���ان المفقودة. وقد مدَّ  يده المباركة البيضاء لتحقيق هذه الغايات، 
فبّل���غ رس���الة ربه إلى كل ش���خص وكل بقعة بلَغها صوته، بصفته رس���واًل 

يأتمر بأمر اهلل ويهتدي بهداه.
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: وإليكم بعًضا من دالئل عموم رسالته

1- لم���ا كان رس���ول اهلل  بمّك���ة أم���ر بع���ض أصحابه بالهج���رة إلى 
ف ُس���فراُء الهداية األوائُل كثيًرا من أهل الحبش���ة باإلس���الم.  الحبش���ة، فعرَّ
نع���م، كان���ت رحلته���م هجرًة ف���ي ظاهرها، بيد أن إس���الم النجاش���ي ملك 
الحبش���ة ومن معه بسعيهم هناك ودعوتهم َلهو استجابة ُمثَلى وإشارة ُأوَلى 

تبرهن أنه  رسول اهلل إلى الناس كاّفًة.

2- كان من الرعيل األول في عصِر الصحابة أجناٌس مختلفة، فسيدنا 
بالل  حبش���ّي، وس���يدنا صهيب  رومّي، وس���يدنا سلمان  فارسّي، 
وآخرون من أعراق أخرى؛ تسّنموا مناصب رفيعًة أكثر من كثير من العرب 
وهم ليسوا بعرب، وهذا له مغًزى عميق؛ فهو يدّلنا على أن رسالة اإلسالم 

رسالة عالمية.

  3- لِحق س���راقة بن مالك رس���ول اهلل وصاحبه يوم الهجرة، وبّشره
  بِس���واَرْي كس���رى بن هرمز قبل فتح العراق بس���نوات، وتلك إشارة منه
إلى أن رسالته ستبلغ بالد فارس، بل إلى ضرورة تبليغ رسالته إلى هناك، 
وم���ا طاَلت بالبش���ارة م���ّدة ُبعيد وفات���ه  حتى تحققت، فُفتح���ت العراق، 

ولبس سراقة ِسواَري كسرى.

4- عن ُأّمِ َحَراٍم بنت ِملحان  -وهي خالة النبي  من الرضاع في 
رواية، وقيل من محارمه من جهة خاالته- َأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل َيْوًما ِفي َبْيِتَها، 
َفاْسَتْيَقَظ َوُهَو َيْضَحُك، َقاَلْت: “َيا َرُسوَل اهلِل َما ُيْضِحُكَك؟” َقاَل: “َعِجْبُت 
ةِ...”)19(، وهذه إشارة أخرى  ِسَّ

َ ْ
وِك َعَ ال

ُ
ُمل

ْ
َْحَر َكل ُبوَن الْ

َ
ِت يَْرك مَّ

ُ
ْوٍم ِمْن أ

َ
ِمْن ق

إلى أن الرس���الة س���تمخر عباب البحار، وتحققت هذه البشارة المباركة في 
عهد الصحابة رضوان اهلل تعالى عليهم.

ير، 49. ير، 8؛ مسلم: الجهاد والّسِ )19(  البخاري: الجهاد والّسِ
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ة بفت���ح مصر، وأن نور رس���الته  5- بّش���ر النب���يُّ  صحابت���ه ذات م���رَّ
ْرٌض 

َ
س���يبلغها في عهدهم، وأوصاهم بأهلها: “إِنَُّكْم َس��َتْفَتُحوَن ِمْصَ َوِهَ أ

ًة َورَِحًا )َأْو  ُه��ْم ِذمَّ
َ
إِنَّ ل

َ
ْهلَِها ف

َ
 أ

َ
ْحِس��ُنوا إِل

َ
أ
َ
إَِذا َفَتْحُتُموَها ف

َ
ِقريَاُط ف

ْ
يَُس���َّ فِيَها ال

��ًة َوِصْهًرا(”)20(، فهو  يعزز بذلك أواص���ر القربى التي كانت أّمنا  َق���اَل: ِذمَّ
مارية  وأّمنا هاجر زوجة سيدنا إبراهيم  أهمَّ وشائجها.

6- لم���ا كان النب���ي  يحف���ر مع صحابته الخن���دق بالرافعة والمعول 
والمجرفة، بّشرهم بفتح الحيرة وصنعاء ومدائن كسرى وبالد الشام)21(.

ٍع مستمَس���ك على أن رس���الته  خاصة بالعرب  وبع���د، فهل بقي لمدَّ
وحدهم أو بعهده فقط، أم أن علينا أن نعّد هذه البالد من الجزيرة العربية، 

وأن نسّمي أهل الحيرة والفرس والروم عرًبا؟!

واألدلة من الكتاب والسنة على عموم رسالته كثيرة، منها: 

 انلَّ��اِس 
َ

��ًة َوُبِعْث��ُت إِل ْوِم��ِه َخاصَّ
َ
 ق

َ
1- يق���ول : “َكَن انلَّ��ِ�ُّ ُيْبَع��ُث إِل

ْسَوِد”)23(، ويتقّوى هذا بما 
َْ

ِر َوال ْحَ
َْ

 ال
َ

ًة”)22(، وفي رواية أخرى “بُِعْثُت إِل َعمَّ
ج���اء في تاري���خ الطبري: أنَّ النبّي  خرج عل���ى أصحابه ذات غداة فقال 

وا َعنِّ يَرَْحُْكُم اهلل”)24(. دُّ
َ
ًة فأ

َّ
 بُِعْثُت رَْحًَة َوَكف

ِّ
لهم: “إِن

ُ: إِنَّ ِديِن 
َ

 ل
َ

��ول
ُ
2- ولم���ا جاء رس���واَل كس���رى ق���ال لهما النب���ي : “ق

ُك كِْسَى”)25(، يشير بذلك إلى أن رسالته سُتخِرج 
ْ
َغ ُمل

َ
ُغ َما بَل

ُ
َطاِن َسيَْبل

ْ
َوُسل

العالم ومنه الفرس من الظلمات إلى النور.
.56 ، 20( مسلم: فضائل الصحابة(

)21( سنن النسائي: الجهاد، 42؛ مسند اإلمام أحمد: 303/4.
)22( البخاري: التيمم، 1.

)23( مسند اإلمام أحمد: 304/3.
)24( تاريخ الطبري: 645/2.

)25( أبو نعيم: دالئل النبوة، 348/1.
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3- وّجه النبّي  أصحابه إلى بقاع العالم كاّفة، فقبل فتح إس���طنبول 
واألناض���ول بق���رون أخب���ر أن الجي���وش الفاتح���ة س���تُدقُّ يوًم���ا م���ا أبواب 
ُْفَتَحنَّ 

َ
ب في ذاك الفت���ح المبين، فقال: “ل ��م وأميَرهم، ورغَّ أورب���ا، فمدحه

َيُْش”)26(. َيُْش َذلَِك اجلْ ِْعَم اجلْ
َ

ِمريَُها، َونل
َ
ِمرُي أ

َ ْ
نِْعَم ال

َ
ل
َ
ُقْسَطْنِطينِيَُّة، ف

ْ
ال

ا حديث القرآن عن هذا فبّيِن جلّي، ال خفاء فيه وال تأويل، فمثاًل:  أمَّ

  ِمَي﴾ )ُسوَرُة ص: 87/38(. دليٌل على أن نبينا
َ
َعال

ْ
ٌر لِل

ْ
 ِذك

َّ
1- ﴿إِْن ُهَو إِل

ُكّلف بدعوة الناس كاّفة.

َكفِِريَن﴾ )ُس���وَرُة يس: 70/36(، 
ْ
َقْوُل َعَ ال

ْ
2- ﴿ِلُْن��ِذَر َمْن َكَن َحيًّ��ا َوَيِقَّ ال

فاآلية تقّرر هذه الحقيقة بَأْبَين وأصَرح، ففيها أن رسالته  للخلق جميًعا، 
اإلنس والجن، فمعارضتها بأي شكل كفر وجحود.

��َ�َ انلَّاِس 
ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
��ًة لِلنَّاِس بَِش��ريًا َونَِذي��ًرا َول

َّ
 َكف

َّ
َناَك إِل

ْ
ْرَس��ل

َ
 3- ﴿َوَم��ا أ

ُموَن﴾ )ُسوَرُة َسَبٍأ: 28/34(.
َ
 َيْعل

َ
ل

��َماوَاِت  ُك السَّ
ْ
ُ ُمل

َ
ِي ل

َّ
ُْكْم َجِيًعا ال  َرُس��وُل اهللِ إِلَ

ّ
يَُّها انلَّاُس إِِن

َ
ْل يَا أ

ُ
4- ﴿ق

ْرِض﴾ )ُس���وَرُة اأَلْع���َراِف: 158/7(. فدالل���ة مثل ه���ذه اآليات جلّية على أن اهلل 
َ
وَال

أرسَله للّناس كاّفة، فهو رسول اهلل إليهم جميًعا، إًذا ال معنى ألبتة لدعاوى ال 
أصَل لها تحصر رسالته  بزمان ومكان ما، أو بعهده خاصة.

أض���ف إل���ى ذل���ك أن الق���رآن الكري���م يتكل���م ع���ن األنبي���اء اآلخري���ن 
��م كانت خاص���ة بأقوامه���م، ليبّين الفرق  عليه���م الس���الم وكي���ف أن دعوته
بي���ن األنبي���اء كاّف���ة وبي���ن رس���ول العاَلمين ، فمث���اًل قال عن ن���وح وهود 
ُكْم 

َ
ْوِم اْعُب��ُدوا اهلَل َما ل

َ
ْوِمِه َفَق��اَل يَا ق

َ
 ق

َ
َنا نُوًحا إِل

ْ
ْرَس��ل

َ
َق��ْد أ

َ
وصال���ح : ﴿ل

ْيُك��ْم َعَذاَب يَ��ْوٍم َعِظيٍم﴾ )ُس���وَرُة اأَلْع���َراِف: 59/7(،
َ
 َعل

ُ
َخ��اف

َ
 أ

ّ
ٍ َغ��رْيُهُ إِِن

َ
 ِم��ْن إِل

لَ َتتَُّقوَن﴾ 
َ
ف
َ
ٍ َغرْيُهُ أ

َ
ُكْم ِمْن إِل

َ
ْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما ل

َ
اَل يَا ق

َ
َخاُه��ْم ُهوًدا ق

َ
 َعٍد أ

َ
 ﴿َوإِل

)26( مسند اإلمام أحمد: 18957.
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ُكْم 
َ
ْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما ل

َ
اَل يَا ق

َ
َخاُهْم َصاحِلًا ق

َ
 َثُموَد أ

َ
)ُس���وَرُة اأَلْعَراِف: 65/7(، ﴿َوإِل

ٍ َغرْيُهُ﴾ )ُسوَرُة اأَلْعَراِف: 73/7(.
َ

ِمْن إِل

وهك���ذا تحدث عن س���يدنا ل���وط  في اآلي���ة الثمانين من الس���ورة 
نفس���ها، وعن س���يدنا ش���عيب ف���ي اآلي���ة الخامس���ة والثمانين، وي���كاد كلما 
ذك���ر األنبياء الس���ابقين يش���ير إل���ى أنهم إنما ُأرس���لوا إل���ى أقوامهم خاصًة، 
 فل���م ي���دع المس���ألة مبهم���ًة، ب���ل أفص���ح عمن ُأرِس���ل إل���ى قوم���ه خاّصًة، 

ومن ُأرِسل لهداية الناس كاّفًة. 

ا لقد س���معت األرض كلها برس���الته  منذ أن ُبِعث، فاستحس���نها  حقًّ
الن���اس جميًعا أيَّما استحس���ان، وغدت حياًة للحي���اة بما ترَكته من أثر طيب 
على مساحة كبيرة امتدت من بالد المغرب حتى بالد ما وراء النهر، فكثيٌر 
 ، من الدول اإلس���المية امتثَلت قروًنا عّدة للتش���ريع الذي أنزله اهلل عليه
فالمب���ادئ الت���ي قّدمها للبش���ر تتفاعل م���ع الحياة على ال���دوام، وهي رائدة 
للفكر، مرش���دة للعلوم، تبعث على البحث والتأّمل، حافظت على حيويتها 
وجدتها، فغدت منشودًة في كل مكان رغم ما ُمِنَيت به من أعداء اإلسالم منذ 
عصور من بغي واعتداء وتخريب، واليوم ُيجِمع آالف العلماء والمفكرين 
وح والِقَيم النبوية، وهذا ال ُيَعّد  على أن عودة اإلنس���انية إلى ذاتها رهٌن بالرُّ

دلياًل واحًدا فحسب على عالمية رسالته بل إنه بمنزلة آالف األدلة.

���ت كتب الس���ير والحديث على أّن النب���ي  بعث بكتب إلى ملوك  ودلَّ
العالم؛ بدأت بهرقل عظيم الروم فالمقوقس عظيم القبط في مصر، وكسرى 
ف���ي فارس والنجاش���ي في الحبش���ة، ليبّلغ دعوت���ه إلى العالم كاّف���ًة، فعّرف 
 نفس���ه رس���واًل للعالمي���ن من���ذ أن دعا إل���ى الدين الحق حت���ى يومنا هذا، 
واستحس���ن الناس جميًعا مبادئ ش���ريعته أيَّما استحس���ان، فدّل هذا على أن 
اهلل أرسَله للّناس كاّفًة، فهو رسول اهلل إليهم جميًعا، فالمسألة قطعية الثبوت، 

ويبدو أن إثارة شبه جديدة حولها مصدره الحسُد والحقد والغّل ليس إال.





 

حادثة تلقيح النخل

ــُرُج ِمْنُه ِإلَّ  ــي ِبَيـــِدِه َما َيْخ ــول النبي : “َوالَِّذي َنْفِس �س���ؤال: يق
”)2))  وأومـــأ بإصبعه إلى َفِمه ، ولما أشــار على أصحابه بترك  ــقٌّ َح
ــر قال: “ِإنََّما أََنا َبَشـــٌر”)2)) ، فكيف الجمع بين  ــح النخل فلم يُثم تلقي

الحديثين؟ 

اجل�اب: ُلَباُب السؤال أن لدينا حديثين ظاهرهما التعارض:

”، أومأ  ذات م���رة بإصبعه   َح��قٌّ
َّ

الحدي���ث األول: “َم��ا َيْ��ُرُج ِمْنُه إِل
”. الحديث أخرجه   َحقٌّ

َّ
ِي َنْفِس بَِيِدهِ َما َيُْرُج ِمْن��ُه إِل

َّ
إل���ى فيه وق���ال: “َوال

أصح���اب الس���نن كأب���ي داود وغي���ره ع���ن س���يدنا عب���د اهلل ب���ن عم���رو ب���ن 
 الع���اص، كان  يكت���ب كل م���ا يتناث���ر من فمه الش���ريف  م���ن ُدَرر، 
فال يفوته شيء، حتى إن أبا هريرة  ذكر أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص 
كان أكث���ر من���ه رواية: “ما من أصحاب النبي  أح���د أكثر حديًثا عنه مني 
إال م���ا كان من عب���د اهلل بن عمرو فإنه كان يكتب وال أكتب”)29(، كان عبد 
 اهلل ب���ن عم���رو ب���ن العاص رجاًل زاه���ًدا متعّبًِدا، اش���تهر بالعب���ادة والطاعة، 
ُقوَمنَّ  ُصوَمنَّ النََّهاَر َوأَلَ يقول : “ُأْخِبَر َرُس���وُل اهلِل  َأّنِي َأُقوُل “َواهلِل أَلَ
ُصوَمنَّ انلََّهاَر 

َ َ
ِي َتُقوُل َواهللِ ل

َّ
نَْت ال

َ
ْيَل َما ِعْشُت” َفَقاَل َلُه َرُسوُل اهلِل : “أ اللَّ

 تَْسَتِطيُع َذلَِك، 
َ

ْيَل َما ِعْش��ُت؟” ُقْلُت: “َقْد ُقْلُتُه” َقاَل : “إِنََّك ل
َّ
وَمنَّ الل

ُ
ق
َ َ
َول

ْمَثالَِها َوَذلَِك 
َ
ََسَنَة بَِعْشِ أ إِنَّ احلْ

َ
يَّاٍم ف

َ
َة أ

َ
ث

َ
ل

َ
��ْهِر ث ْم َوَنْم َوُصْم ِمْن الشَّ

ُ
ِطْر َوق

ْ
ف
َ
ُصْم وَأ

َ
ف

)27(  أبو داود: العلم، 3.
)28(  مسلم: الفضائل، 140.

)29(  البخاري: العلم، 39.
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 : ْهِر” َفُقْلُت: “ِإّنِي ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك َيا َرُسوَل اهلِل” َقاَل ِمْثُل ِصَياِم ادلَّ
ُصْم 

َ
” ُقْلُت: “ِإّنِي ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك” َقاَل : “ف ِطْر يَْوَمْيِ

ْ
ف
َ
ُصْم يَْوًما وَأ

َ
“ف

َياِم” ُقْلُت: “ِإّنِي ُأِطيُق َأْفَضَل  ْعَدُل الصِّ
َ
ِطْر يَْوًما َوَذلَِك ِصَياُم َداُوَد َوُهَو أ

ْ
ف
َ
يَْوًما وَأ

َضَل ِمْن َذلَِك”)3)).
ْ
ف
َ
 أ

َ
ِمْنُه َيا َرُسوَل اهلِل” َقاَل : “ل

يمكن أن ندرك من قوله “ِإّنِي ُأِطيُق َأْفَضَل ِمْن َذِلَك” أنه بلغ في العبادة 
مبلًغ���ا. أج���ل، فكان ش���خًصا رّبانيًّا في تقواه ورّقته وعبادت���ه، وكان  أيًضا 
يقُدر كالم النبي  حّق قدره، وال يغادر صغيرًة منه وال كبيرًة إال سّجلها. 

س���بب ورود الحديث األول: قال س���يدنا عبد اهلل بن عمرو : قالت 
ل���ي قري���ش: تكتب عن رس���ول اهلل  وإنما هو بش���ر يغض���ب كما يغضب 
البش���ر؟! فأتيت رس���ول اهلل  فقلت: يا رسول اهلل: إن قريًشا تقول: تكتب 
عن رسول اهلل  وإنما هو بشر يغضب كما يغضب البشر، قال: فأومأ إلى 
ُتْب”)3)). 

ْ
اك

َ
 َحقٌّ ف

َّ
ا بَيَْنُهَما إِل ِي َنْفِس بَِيِدهِ َما َيُْرُج ِممَّ

َّ
ش���فتيه، فقال : “َوال

هذه هي الواقعة األولى.

الواقعة الثانية: لما شّرف النبّي  المدينة بقدومه، ورأى أهَل المدينة 
ْم 

َ
ْو ل

َ
ُظ��نُّ َذلَِك ُيْغِن َش��يًْئا”)32(، وفي رواي���ة: “ل

َ
يلقح���ون النخي���ل، قال: “َما أ

َح”)33(، لم يقل: “ليس للتلقيح أي فائدة”، بل أشار إلى أن هذا 
ُ
َصل

َ
وا ل

ُ
َتْفَعل

لي���س مؤّثًِرا حقيقيًّا. فترك أهل المدين���ة التلقيح، فلم يثمر النخيل في تلك 
السنة، ومن يدري فلعله كان من قضاء اهلل وقدره أال يثمر النخيل في تلك 
ْمِر ُدْنَياُكْم”)34(، 

َ
ُم بِأ

َ
ْعل

َ
ْنُتْم أ

َ
���ر أو لم يؤبَّر، فقال النبي  بعدئ���ذ: “أ الس���نة ُأّبِ

)30( البخاري: صيام، 56.
)31( المستدرك للحاكم: 186/1.

)32( مسلم: الفضائل، 139؛ مسند اإلمام أحمد: 162/1.
)33( مسلم: الفضائل، 139.
)34( مسلم: الفضائل، 139.
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  م من ه���ذا “أنتم تعلمون أفضل من���ي”، فيحتمل أنه�� وال يص���ح أن نفه
ُظنُّ َذلَِك ُيْغِن َش��يًْئا” هذا المعنى: أنت���م تلقحون النخيل، 

َ
قص���د بقول���ه “َما أ

لكن ذلك ال ُيغني عن قدر اهلل ومش���يئته ش���يًئا. تعلمون أن بعض النباتات 
تثمر س���نة وس���نة، فمن الممكن أن اتَّفق أن النخيل لم يثمر في تلك السنة، 
 : أحوالهم، وعِلم أنهم لم يستوعبوا حكمة كالمه، فقال  فلحظ النبي
ْمِر ُدْنَياُكْم”، فكأن���ه يريد بهذا أنه لم يِحْن بعُد فهُم أمٍر َجَلٍل 

َ
ُم بِأ

َ
ْعل

َ
ْنُت��ْم أ

َ
“أ

ال يتأتى استيعابه إال بعد تجربة وجدانية.

وإليكم حادثًة ُأخرى: كانوا في الجاهلية ينس���بون إلى األس���باب تأثيًرا 
���ا، فمث���اًل جاء في الحديث ال���ذي رواه البخاري ومس���لم أنهم كانوا  حقيقيًّ
َذا”، يعتقدون أن النج���م الفالني إذا ما طلع 

َ
��َذا َوك

َ
يقول���ون: “ُمِطْرنَا بَِنْوءِ ك

تداعى السحاب فأمطرت السماء. 

��اَل َربُُّكْم؟” َقاُلوا: َاهلل 
َ
وف���ي هذا قال رس���ول اهلل : “َهْل تَْدُروَن َماَذا ق

اَل: 
َ
��ا َمْن ق مَّ

َ
أ
َ
ْصَب��َح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِم��ٌن ِب َوَكفٌِر. ف

َ
َوَرُس���وُلُه َأْعَل���ُم. َق���اَل : “أ

اَل: “بَِنْوءِ 
َ
ا َمْن ق مَّ

َ
ِب؛ وَأ

َ
ْوك

َ
ك

ْ
َذلَِك ُمْؤِمٌن ِب َوَكفٌِر بِال

َ
ِ َورَْحَتِِه” ف “ُمِطْرنَا بَِفْضِل اللَّ

ِب”)35(.
َ
ْوك

َ
ك

ْ
َذلَِك َكفٌِر ِب َوُمْؤِمٌن بِال

َ
َذا” ف

َ
َذا َوك

َ
ك

أج���ل، كان���ت هناك زمرة تنس���ب إن���زال المطر إلى اهلل كما تنس���ب كلَّ 
خير إليه سبحانه وتلك هي الزمرة المؤمنة، وهناك زمرة أخرى ترى المطر 

وغيره من صنع األسباب، وتلك هي الزمرة الكافرة.

ا في الجاهلية؛  إن إسناد التأثير الحقيقي إلى األسباب اعتقاد سائد جدًّ
فكان ال بّد من استئصال شأفة هذا االعتقاد، وإظهار أن األمر كّله هلل، وأن 

اهلل متفرد بربوبيته كما أنه متفرد بألوهيته. 
)35( البخاري، األذان، 154؛ مسلم، اإليمان، 125.
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أج���ل، فكم���ا أن اهلل تعالى ال إله إال هو وحده ال ش���ريك له، فهو غنّي 
كذل���ك ع���ن المعين في أفعاله، فهو س���بحانه ُمنِزل الس���حاب طلع نجم أم 
َأف���ل، ولكنه  جعل لنزول المطر َأس���باًبا أو أمارات ُتقارن نزوَله ليتأهب 
��ر وإن ُوِجدْت، فاألمر بيده س���بحانه. هَدم  الن���اس ل���ه، وربما ال ينزل المط
النبيُّ  بقوله هذا كلَّ س���بب أس���ند إليه الناس وقوع األش���ياء والحوادث، 
ليعلموا أْن ليس لألسباب تأثير حقيقّي، وأّن األمر كلَّه هلل مسّبِب األسباب، 

. ولتتعلَّق قلوبهم بمن هو على كّل شيء قدير

 :  َهاَمَة” َفَقاَل َأْعَراِبيٌّ
َ

 َصَفَر َول
َ

 َعْدَوى َول
َ

واقعة أخرى: قال النبي : “ل
َب���اُء َفُيَخاِلُطَها اْلَبِعيُر  ْمِل َكَأنََّها الّظِ ِبِل َتُكوُن ِفي الرَّ َيا َرُس���وَل اهلِل َفَما َب���اُل اإْلِ

َل؟”)36(. وَّ
َ ْ
ْعَدى ال

َ
ْجَرُب َفُيْجِرُبَها َفَقاَل َرُسوُل اهلِل : “َفَمْن أ اأْلَ

ف���ال نفي هنا لس���ريان المرض، وإال لما ح���ّذر النبي  أصحابه بقوله: 
 

َ
ل

َ
ْنُتْم بَِها ف

َ
ْرٍض وَأ

َ
َع بِ��أ

َ
ْيِه َوإَِذا َوق

َ
 َتْقَدُموا َعل

َ
��ل

َ
ْرٍض ف

َ
“إَِذا َس��ِمْعُتْم بِ��ِه )الوباء( بِأ

ْرُُجوا فَِراًرا ِمْنُه”)2))؛ لم يكن النبي  لينفي وجود األس���باب بل كان يفّنِد  تَ
المنطق الجاهلّي، فبينما يعّلمهم  أّن لوجود األسباب حكمة، كان يشير 
إلى أن الجراثيم والُحَمات تأتي بالمرض، بيد أن هذا ال يعني أّن األسباب 
ه���ي كل ش���يء، فاألخذ باألس���باب وظيفة، واإليمان ب���أن األمر بيد اهلل هو 
عي���ن التوحي���د، وأحكم النب���ي  بيانه لهذه المس���ألة الدقيقة بقول���ه “َفَمْن 
َل؟”، فحكم ببطالن التسلسل والدور، أي هذا من ذاك وذاك من  وَّ

َ ْ
ْعَدى ال

َ
أ

س���ابقه، فاألول ممن؟ وهو ما جعلهم يقولون في النهاية “اهلل”؛ إًذا األمور 
الت���ي نراه���ا تجري َوفقا لألس���باب إنما تجري بأم���ر اهلل وإرادته من بدايتها 
إلى نهايتها، فاهلل هو خالق كل ش���يء، فبهذا أتى النبي  ُبنياَن الش���رك مع 
اهلل في ربوبيته من القواعد، وأهاب باألرواح أن ُتشِرك، ولفت األنظار إلى 

قضيٍة بالغة األهمّية.
)36( البخاري: الطب، 52؛ مسلم: اآلداب، 101.

)37( البخاري: الطب، 29.
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وعودًة إلى مسألة التلقيح... انتشرت في الجاهلّية عقيدة معينة في أمر 
التلقي���ح، فب���ه يؤتي النخل ُأُكَله أضعاًفا مضاعفًة، وبدونه ال يثمر؛ وفي هذا 
  ش���رك خفي، إذ م���رّد إثمار النخل هو التلقيح ال غير، فاس���تهدف النبي
هْدَم تلك العقيدة الباطلة، ليبّين لهم بأسلوٍب َتعيه عقولهم أنَّ األسباب إن 
اًل، فلما كشفوا  نهم درًسا أوَّ هي إال ُحُجٌب رفيعة أمام عزة اهلل وعظمته، فلقَّ

عن نظرة تغاير ما قصده قال لهم: “أنتم أعلم بأمور دنياكم”.

أتراه يمدحهم حقيقًة أم أنه يومئ إلى أنهم لم يس���تطيعوا أن يس���توعبوا 
حقيقَة ما بيَّن كما أبان؟ فتأمل. 

مس���ألة ثالثة: كالم النبّي  كّله بل حياته كّلها إرش���اد ألمته؛ فلو باشر 
��م كّلها ِدّقها وِجّلها بصورة التش���ريع،  النب���ّي  توجي���ه أصحابه في حياته
فوا به المائدة ثم اش���ربوا، وإذا فعلتم  فق���ال مث���اًل: هكذا صّبوا الم���اء، وطّوِ
ك���ذا فافعل���وه هك���ذا، وإذا قطعتم ش���جًرا فاقطعوه من أس���فل، وإذا ضربتم 
عل���ى الحديد فاضربوا علي���ه هكذا، وضعوه في الفرن هكذا... فلو عّلمهم 
كل ش���يء وأمره���م به ل���كان عليهم وعلينا أن نمتثل تل���ك األوامر إلى يوم 
القيامة امتثاَلنا لألوامر التش���ريعية األخرى، بيد أنه  زادهم بقوله هذا ثقة 
بأنفس���هم ِلُيْثُروا معارفهم وتجاربهم وممارساتهم؛ فالسنبلة ربما تغدو مائة 
حبة أو عش���ًرا كما نّبأه عالم الغيوب، فبالتجربة والتلقيح ربما تبلغ أترجة 

حجم الشمام أو الِبّطيخ.

مسألة رابعة في منتهى األهمّية: إنَّ اهلل أوكل إلى اإلنسان أمر التدخل 
��ذا كان لإلنس���ان األمر  ف���ي الك���ون، فه���و  خليفت���ه  ف���ي األرض، فبه
والتصرف في األش���ياء التي خلقها اهلل له على مس���توى “الشرط العادي”، 
  وتل���ك ه���ي حكم���ة من���ح اإلرادة لإلنس���ان، ب���ل إنه���ا مقتَض���ى خالفته 
في األرض، فلو لم يِكل النبّي  األمر إليهم فقّيدهم في الشريعة الفطرية 
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��ي فتركنا؛ فتجف  حنا، أو النه كم���ا التش���ريعية لقالوا: إنما امتثلن���ا األمر فلقَّ
حينئ���ذ مناب���ع العلم والمعرفة البش���رية وتذهب التج���ارب والخبرات هباًء 

منثوًرا، ويتعارض تشريٌع جاء بتعليم الفطرة مع الفطرة نفسها.

إن أقواله  وتش���ريعاته باقية إلى يوم القيامة؛ لذا كان يذكر  أموًرا 
قطعي���ًة ال تدع طريًقا لألوهام وخطأ األفهام في المس���تقبل، ليرجع الناس 
ة إلى هذا المنهل الع���ذب المورود، فكان ال بد  جميًع���ا دائًم���ا بطمأنين���ة تامَّ
أنه ال يخرج من فيه عليه الصالة والسالم إال الحق، ولم يخرج إال الحق.

مس���ألة خامسة: كان النبي  إنس���اًنا، فهو أعلم بمعنى حرية اإلنسان، 
ا لم يُعد إنس���اًنا، فال يطلق لفظ إنسان بتمامه على  فاإلنس���ان إن لم يكن حرًّ
أسير أو سجين، وليس من اإلنسانية أيًضا أن يرزح اإلنسان تحت ذّل القهر 
وتس���لط الكفرة الفجرة بأن يعيش حياته كما يرتضونها له، ال كما يرتضيها 

هو، أجارنا اهلل من إنسانية كهذه، وأصلح من رضي بمثلها. 

يَصى غاية ف���ي األهمية،  ��ي ِخّصِ أجل، فاإلنس���ان إنس���ان بإرادت���ه، فه
وه���ي كبذرة واراه���ا الثرى، وما إن تتواَرى حتى ُيوَلد من مدفنها ش���جرة 
اًل، ثم ق���ال: خيٌر لكم  بهم أوَّ  عظيم���ة، فنبّين���ا  ل���م يقيد إرادته���م، بل جرَّ
أن تفعلوا ما كنتم تفعلون لتنالوا ثمرة إرادتكم وينال الذين يأتون بعدكم 

ثمرات إراداتهم.

ا،  ْمِر ُدْنَياُكْم”، وما يقول إال حقًّ
َ
ُم بِأ

َ
ْعل

َ
ْنُتْم أ

َ
وَجاَل تلك الحقيقَة بقوله “أ

عليه أكمل التحايا وأتّم التسليمات.



 

حكمة تعدد زوجات النبي
)صلى اهلل عليه وسلم(

نوا لنا ِحكمة تعدد أزواج الرسول  ؟ �س�ؤال: هل لكم أن تبّيِ

 اجل���اب: بدايًة إن م���ن يلوكون ه���ذا الموضوع بأفواههم م���ا اّطلعوا 
روا، فلو بذلوا بعض الجهد في قراءة شيء من “المغازي والسير”  وال تفكَّ

وا بطرح سؤال كهذا. َلما أَسفُّ

ُس���ئلُت عن هذا مراًرا، وحاولت اإلجابة بأش���ياء -ال أدري هل كانت 
ر هنا ما أتذكره منها: إجابًة تامًة أو ناقصًة- سأكّرِ

 ، وجوه عّدة، منها ما يتعلق بذاته الكريمة  لزواج سيد المرسلين
وأه���داٌف ومقاص���د لوحظت ف���ي زواجه، وحاجات وضروري���ات، وأخيًرا 
أح���وال خاص���ة تتعلق بأزواجه  ويج���ب تنفيذها... وإليك���م تحليَل هذه 

األمور واحدة تلو األخرى:

اًل الموض���وع وعالقَت���ه بتلك الش���خصية الزكي���ة، اعلم أواًل   نتن���اول أوَّ
 أنَّ صاح���ب المق���ام الرفيع  لم يتزوج حتى بلغ الخامس���ة والعش���رين، 
فإذا الحظت ظروف ذلك البلد الحار وأنَّه َنبت وش���بَّ على العفة والطهر 
وأن الجمي���ع س���ّلم بعفت���ه في الماض���ي والحاضر، علم���َت أن العفة عنده 
مه في نفسه.  سجية وخلق ال ينفّك عنه، وتلك داللة على قوة إرادته وتحكُّ
ولو أن لديه أدنى ميل في هذا لسارع أعداؤه قديًما وحديًثا إلى إشاعة ذلك 
أ على فرية كهذه رغم أنهم اتهموه  ف���ي العالم كله، لك���ن ال أحد منهم تجرَّ

بأكاذيبهم وافتروا عليه.
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كان زواجه األول  في الخامس���ة والعش���رين بس���يدة لها منزلة كبيرة 
عن���د اهلل وعن���د رس���وله، لك���ّن عمرها أربعون س���نة وتزوجت مرتي���ن قبَله، 
 وكان عم���ر ه���ذا الع���ش الس���عيد ثالًثا وعش���رين س���نة، فف���ي الس���نة الثامنة 
  وترَكت وراءه���ا حزًنا عميًقا، فرجع الرس���ول ، ي���ْت م���ن البعث���ة توّفِ
وحيًدا كما كان. أجل، فبعد ثالث وعشرين سنة من حياة سعيدة مع أسرته 
 ع���اد ليعي���ش َعَزًب���ا زمًنا وكان في الثالثة والخمس���ين؛ ثم ت���زوج اأُلخريات 
في سّنٍ تضعف فيه الرغبة، فدعوى اتباع الشهوات بعدئذ ال سيما في ذلك 

البلد الحاّر تجاٍف ال منطق فيه وال إنصاف.

د الزوجات؟ وأودُّ أن أش���ير  مس���ألة أخرى تِرُد هنا: ما عالقة النبوة بتعدُّ
بإيجاز إلى اآلتي:

ا ممن ال يلتزم بأّيِ دين وأي مبدإ  1- من يحاول استغالَل هذا األمر إمَّ
أخالق���ّي، ف���ال حقَّ له في نقد أم���ٍر كهذا أصاًل، إذ ال وزن لمبادئ األخالق 
ا أّنه من أهل الكتاب  عنده وال يتحرج من العالقات اآلثمة وإن كُثرت؛ وإمَّ
لكن ديدنه النقد والهجوم الجائر بحقٍد وبال تأمل كاٍف؛ فيذكر في الكتب 
َة أنبياء عظام تزوجوا عدًدا من النساء، ومنهم  المقدسة التي يؤمن بها أن عدَّ
س���ليمان وداود ، فعل���ى أتب���اع هؤالء األنبياء أن ينصف���وا في هذا األمر، 
د الزوجات لي���س أمًرا منافًيا  َلهم في ذل���ك، وتعدُّ فالرس���ول  ل���م يكن أوَّ

ة سُتذَكر. د إذا ما ُقِرن بالنبّوة فوائد عدَّ ة وجوهِرها، فللتعدُّ للنبوَّ

أجل، فاألنبياء يبّلغون التش���ريع، ومنه أحكام األسرة، ولألسرة وجوه 
ها الس���تر والخفاء، فال تّطلع عليه���ا إال الزوجة، وال بد من معرفة  ع���ّدة يلفُّ
أح���كام تل���ك الوجوه صراحًة دون لجوء إلى كنايات قد يعس���ر معها الفهم 
د الزوجات ضروريًّا لألنبياء ليبّلْغن عنهم، وليحمْلَن  واالستنباط، فكان تعدُّ
��ذه المهمة ضرورة  ع���بء اإلرش���اد والتبليغ ف���ي قضايا المرأة، فقيامهن به

تقتضيها النبّوة ووظيفة النبّي والتشريع الخاّص بالمرأة.
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: 2- وفي هذا المقام ِحَكم تخّص أزواجه وحدهّن

أ- لم���ا تفاوت���ت أعماره���ن، فكانت منهن الش���اّبة والكهل���ة والعجوز، 
ولكل مرحلة أحكامها، اتخذ الرس���ول  منهن طريًقا إلى تطبيق األحكام 

الخاّصة بكّل مرحلة.

ب- لما كان أزواجه الطاهرات رضي اهلل عنهن من قبائل شتَّى، نشأت 
  فغدا الرس���ول ، م���وّدة راس���خة متينة بين تل���ك القبائل، ثم بينها وبينه
عنده���م واح���ًدا منهم، فاجتمع ل���ه عندهم اّتباعه على دينه ومش���اعر ذوي 

القربى الفطرّية.

��ّن بتبليغ الرس���الة إل���ى قبيلتها ف���ي حياته  وِمن  ج- قام���ت كلٌّ منه
بع���ده، فكلٌّ منهّن حلقة في سلس���لة تبليغ الرس���الة األحمدّية ما ظهر منها 
وما بطن إلى أفراد قبيلتها كاّفة، فعنهّن أخذت تلك القبائل القرآن وتفسيره 

والحديث واّطلعت على روح الدين.

د- بنى النبيُّ األكمل  بزواِجه منهّن أواصَر ُقربى مع جّم غفير من 
ع���رب الجزي���رة، وغدا ضيًفا كريًما في بيوتات القبائ���ل، وكانت تلك بواّبة 
��ا إليه ليتعلموا منه أمور دينهم عن كثب، وبهذا كان كّل من هذه  نف���ذوا منه
القبائل يش���عر ويفخر بقربه منه ، وهذا ما ش���عر به مثاًل بنو مخزوم قبيلة 

. وبنو أمّية قبيلة أّمنا أم حبيبة  نا أم سلمة ُأّمِ

3- ما س���بق عاّم وبعُضه يش���مل س���ائر األنبياء، وإليكم ظروف زواجه 
بأّمهات المؤمنين واحدة واحدة:

��ق البش���ر س���يهون كالت���راب عن���د ه���ذه  أج���ل، س���نرى هن���ا أنَّ منط
 الش���خصية الس���امقة المؤيدة بالوحي، وأن عقل البش���ر س���يركع أمام هذه 

الفطانة العظمى.



------------------------------------------------------------  [الرّد على ُشُبهات الَعصر]  ٧6

أ- السيدة خديجة بنت خويلد  هي زوجته األولى، أكبر منه بخمسة 
عشر عاًما، كان هذا مثااًل نادًرا وأسوًة لكل زواج، بقي  وفيًّا صادًقا معها 

طوال حياتها، ولطالما كان يذكرها بالخير والموّدة بعد وفاتها.

ولم���ا توفيت بقي بعده���ا زمًنا بال زواج، رغم أن له منها أيتاًما، تحّمل 
مؤونتهن ورعايتهن، وأصبح لهن األب واألّم، هب أّنا فرضنا المس���تحيل 

َأفهذا هو سلوك من هو مغَرٌم بالنساء؟

ب- زوجته الثانية -وال نلتزم بالتسلس���ل- هي السيدة عائشة بنت أبي 
بك���ر الصديق أقرِب َمن صحبه ونص���َره وكابد معه . كان زواجه  من 
بنته أثمن هدية منه إليه ، فسيحظى بهذا الزواج شرَف القرابة الباقية يوم 

. ينقطع كل نسب وسبب وِصهر إال نسَبه وسبَبه وِصهَره

يقة وأبو بكر الصّديق  وجًها ناصًعا  أجل، لقد أصبحت عائشة الصّدِ
ا ومعًنى. لقرابٍة نبوية قّربت بينهما وبين الرسول  حسًّ

أوتي���ت  ذكاًء نادًرا وفطرًة خالص���ًة، فهي مهيَّأة فطريًّا لترث الدعوة 
النبوية، وقد برهنت حياتها بعد زواجها من الرسول ومسيرتها الدعوّية بعد 
ا أهٌل ألن تكون زوًجا للرس���ول دون من س���واه، فتجدها  وفاته  أنها حقًّ
��ًة جليلة القدر حيًنا آخر، فهي  ث���ًة عظيمة حيًنا، ومفس���رًة كبيرًة أو فقيه محّدِ
���ر  ��ا وفقهها النادر تمّثِل الرس���الة األحمدية ظاهًرا وباطًنا، وهذا يفّسِ بفهمه
ر صفو فطرتها إال وهي  رؤَيا زواجه بها ، فما شعرت نفسها قبل أن ُيَعكَّ

في بيت النبوة.

��ذه المصاه���رة منزل���ًة ش���ريفًة رفيع���ًة،   ن���ال أب���و بك���ر الصدي���ق  به
ا هي  فوجدتها فرصًة للتدريب والتأهيل لتطّوِر قابلياتها واستعداداتها  أمَّ
فتصبح في طليعة طالب الرسول ، ثم تغدو في عالم النساء أكبر مرشدة 

غة، فهي في بيت النبوة زوجة وطالبة. مبّلِ
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 ، ج- الزوجة الثالثة -وال نلتزم بالتسلسل- هي أم سلمة المخزومّية
من أوائل من أسلم من النساء، ولما اشتّد األمر على المسلمين بمكة هاجرت 

إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وكانت في طليعة الصفوف آنذاك.

لت مع زوجها أبي س���لمة المش���اقَّ في هذه الرحالت الُمْضِنية،  تحمَّ
��ا، كابد معها م���ا في مراحل  وكان أب���و س���لمة لي���س كمثله إنس���ان في عينه
��ا منه  ��ا ف���ي المدين���ة المن���ورة وله ���ي عنه الدع���وة م���ن آالم ومش���اّق، وُتوّفِ
نك   خمس���ة أطفال، أشفق الش���يخاِن على أرملة وحيدة تعيش الضيق والضَّ
م���ع أطفالها، فس���ارعا إل���ى ِخطبتها، فأَبت؛ فما من أح���ٍد يقوم عندها مقام 
زوجها أبي س���لمة، ثم خطبها رس���ول اهلل ، حيث إن امرأة فاضلة نس���يبة 
ت بكّلِ ش���يء في س���بيل دينها بال ت���رّدد، ما كان   م���ن أش���رف القبائل ضحَّ
لها أن ُتترك بال راٍع، بل ال ُبدَّ من األخذ بيدها، فخطبته  لها عون وَغوث. 
أجل، فالرسوُل  منذ شباِبه كان يساعد اليتيم وذا الفاقة والحاجة، فزواجه 

منها يحقق تلك الغاية َوفًقا لظروف ذلك العهد.

أمُّ س���لمة كعائش���ة أوتي���ْت ذكاًء وفطنة، وه���ي مؤهلة لمقام المرش���دة 
��ا، وُقِبل���ْت طالبًة  ��ا يد الش���فقة والرحم���ة لتعتني به ت إليه غ���ة، فامت���دَّ  المبّلِ
في مدرس���ة العلم واإلرشاد ليش���كرها عاَلم النساء، وإال فما تفسير زواجه 
 في الس���تين من عمره بأرملة ولها خمس���ة أطفال أخذ على عاتقه عبء 

رعايتهم، فهيهات هيهات أن َيُجوز عقاًل تفسيُره بالشهوة.

د- وم���ن أزواج���ه أّم حبيب���ة رمل���ة بن���ت أب���ي س���فيان ، بنُت رجل 
كان قب���ل أن يس���لم رمًزا للكفر ضد الرس���ول ورس���الته. وه���ي ِمن أوائل 
َم���ْن أس���لم، وف���ي طليع���ة المس���لمين، هاج���َرْت إلى الحبش���ة ِإْث���َر الضيق 
ها تنّصُر زوِجها هناك ثم وفاته، فهي امرأة حلَّ بها ما حّل  ْنك، فأغمَّ  والضَّ
من المصائب والنكبات، وكان الصحابة حينئذ قّلة فقراء ومعظمهم يعاني 
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من ش���ظف العي���ش، فماذا بوس���ع أّمِ حبيبة أن تفعل وتتص���ّرف؟ أفتتنصر 
ليغيثها النصارى أم تعود إلى وكر الكفر في بيت والدها أم تستجدي هذا 
وذاك؟ م���ا كان لس���يدٍة فاضلٍة تقّيٍة نس���يبٍة من أنبل البي���وت وأغنى العوائل 
أن تس���ُلَك أيًّا من تلك الس���بل، فال ش���يء يس���عف أمرها ويطّبب ِس���قامها 
س���وى أن تمتّد إليها يُد الرس���وِل ، فتزّوج  أم حبيبة التي ضّحت أّيما 
تضحية في س���بيل دينها، فاغتربت عن وطنها وباتت حائرًة في أمرها بين 
ز  ��ذا أم ُيعزَّ الحب���ش ومفجوع���ة ب���رّدة زوجها ث���م وفات���ه؛ أفُينتقد زواٌج كه

وينتَصر له بوصفه رمًزا للش���فقة ممن ُأرس���َل رحمًة للعالمين؟

وباإلضافة إلى هذا فهي -كغيرها من أّمهات المؤمنين- كان بوس���عها 
تقديُم شيءٍ كثيٍر للمسلمين والمسلمات من العلم والعرفان، فُقِبلْت زوجًة 

وطالبًة في بيت النبوة.

وأت���اح هذا الزواُج ألبي س���فيان وعائلِت���ه زيارَة بيت النب���ّوة بال َحَرج، 
وتبّدل���ْت نظرُتهم وَخفَّ َغْلواُء عداوتهم لإلس���الم، بل إّن األمويين جميًعا 
تأّثروا بذلك، وكانت في تلك العائلة عصبية مقيتة وعنف على المس���لمين 

وشّدة، فالنت عريكتها وغدت مهيَّأًة لقبول كّلِ خير.

ــــــ- زين���ب بنت جح���ش  واح���دة مم���ن آواه���ّن إليه بي���ت النبوة  هـ
ا، تجمعها بس���لطان  الس���عيد، نس���يبة ش���ريفة مرهفة الحّس والمش���اعر جدًّ
األنبياء  قرابة، نشأت قرب رسول اهلل ، وعندما خطبها لزيد  ترّدد 
ض���وا برغبتهم فيه ، فلّما رأوا عزيمته  رضوا  ��ا بادئ األمر، وعرَّ أهله

. بزيد بن حارثة

كان زي���ٌد رقيًق���ا ف���ي ي���وٍم من األي���ام أي كان ف���ي جملة العبي���د فأعتقه 
الرس���ول ، وكان إصرار الرس���ول  على هذا الزواج لتأسيس المساواة 
بين الناس وترس���يخها، واتَّخذ من أقاربه جس���ًرا لبلوغ هذا األمر الش���اّق، 
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ولكن س���يدتنا زينب كانت ذات فطرة س���امقة ولم يكن هذا الزواج عندها 
س���وى طاعة أمر، فلم يكن يبدو أن هذا الزواج يعمر طوياًل، وما عاد على 

زيد بشيء سوى العذاب واأللم.

وأخي���ًرا عَرض���ت مس���ألة الط��الق، وبينم���ا الرس���ول  يس���عى ليدوم 
ال���زواج، ج���اءه جبريل  بأمر الزواج منها، إّنه ابتالء عس���ير مرير، إذ إنَّ 
علي���ه أن يفع���ل ما لم يفعل���ه األقدمون، أي إنَّ علي���ه أن يعلن الحرب على 
العادات القديمة والتقاليد المستعصية، وهذا نضال عسير، ولوال أنه أمر اهلل 
لما كان له أن يتّم، فقام تملؤه مش���اعر االس���تغراق في العبودية ليمتثل أمًرا 
ٌد  َكاِتًما  ه على العفيف الطّيب، َقاَلْت عائشة : “َوَلْو َكاَن ُمَحمَّ ما أشقَّ
ْنَعْمَت 

َ
ْيِه وَأ

َ
ْنَعَم اهلُل َعل

َ
ِي أ

َّ
 َتُقوُل لِل

ْ
ا ُأْنِزَل َعَلْيِه َلَكَتَم َهِذِه اآْلَيَة: ﴿َوإِذ َشْيًئا ِممَّ

َْش  ِْف ِف َنْفِس��َك َم��ا اهلُل ُمْبِديِه َوتَ ْيَك َزوَْجَك َواتَِّق اهلَل َوتُ
َ
ْمِس��ْك َعل

َ
ْي��ِه أ

َ
َعل

َْش��اهُ﴾ )ُس���وَرُة اأَلْحَزاِب: 37/33(”)38(. أجل، لقد شّق عليه  ْن تَ
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ انلَّاَس َواللَّ

هذا الزواج كّل تلك المشّقة.

أم���ا الحكمة اإللهي���ة فأرادت أن ُتدِخل هذه الس���يدة الطاه���رة الجليلة 
القْدر إلى بيت النبوة لتتسلح بالعلم والعرفان، وتؤدي وظيفتها في اإلرشاد 
والتبلي���غ، وه���ذا ما كان، فبعدها تجلَّى ف���ي حياتها كّلها دّق األمور وجّلها 

مما ينبغي أن تكون عليه أّمهات المؤمنين.

كان أه���ل الجاهلي���ة يعّدون االبن بالتبن���ي ابًنا حقيق���ًة، وزوجَته زوجَة 
اًل؛ فإذا قلَت  االبن؛ فلما أراد اهلل إبطال هذه العادة الجاهلية بدأ ِبنبّيه  أوَّ

لشخٍص: يا ُبني، فليس معناه أنه ابنك حقيقًة وال زوجته زوجة ابنك. 

وزواجه  بزينب  فيه قضايا كثيرة يمكن ذكرها، ونكتفي بهذا لئاّل 
يتجاوز موضوع إجابة لسؤال حده، آماًل تناوله في شكل مستقل ومفصل.

)38( البخاري: التوحيد، 22؛ مسلم: اإليمان، 288.
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و- من الالئي تشرفن باالنتساب إلى بيت النبوة جويرية بنت الحارث 
، ُأِس���َرت يوم أن غزا المس���لمون قبيلتها المش���ركة، نال كبرياَءها وعزَة 
��ي نس���يبة م���ن أش���راف قبيلتها، وي���وم أن ج���يء بها   نفس���ها م���ا نالهم���ا، فه
إلى الرسول  كانت قد امتألت غيًظا وعداوًة للمسلمين، وحلَّ صاحُب 

الفطنة العظمى  تلك العقدة بأيسَر من شرب كوب ماء بارد.

عقد الرس���ول  على جويرية  فحازت مقام أم المؤمنين، ومكانًة 
قدس���ّيًة ل���دى الصحابة، وُأش���ِرب قلبها وأفئ���دة قبيلتها بحب اإلس���الم لما 
أرس���ل الصحاب���ة م���ا في أيديهم من س���بي قبيلتها فأعتقوه���م بعد أن بلغهم 

.)39(” َّمنها قائلين: “َأْصَهاُر َرُسوِل اهلل  زواج رسول اهلل

كان زواجه  هذا وقد ناهز الس���تين عاًما حالًّ لمعضالت كثيرة برمية 
لم أجواء كانت مشحونًة بالقتال. واحدة، فعّمت وسادت نسائم الصلح والّسِ

 ز- الس���يدة صفي���ة بن���ت ُحَي���ّي  مم���ن حظي���َن بهذا الش���رف، كانت 
بنَت رأس يهود خيبر، ُقِتل أبوها وأخوها وزوجها في معركة خيبر وُأسرت 
قبيلتها، كاد قلبها يشتعل حقًدا طلًبا للثأر، فلما تزوجها الرسول  إذا بها 
نا، فبخلقه  نا... ي���ا أمَّ تغ���دو أّم المؤمنين، وتس���مع الصحاب���ة ينادونها: يا أمَّ
العظي���م  صارت ت���رى فخرها األعظم أنها زوجته ، فانطفأت األحقاد 
  وتالش���ت رغبة الثأر، وأصبحت جس���ًرا يصل كثيًرا من اليهود بالرسول
ليعرفوه عن َكَثب، فالنت قلوبهم، فاهلل الذي يخلق من ش���يء واحد أش���ياء 
كثيرًة، وِلِفعاله ِحَكم ال ُتحَصى، قد جعل في هذا الزواج خيًرا كثيًرا وبركة.

إنن���ي أرى م���ن الصواب أن نقول: بهذا الزواج لّقن رس���ول اهلل  أّمَته 
درًسا في كشف سرائر األعداء وخباياهم؛ أجل، ففي زواج نساء من األمم 
األخرى فائدة جليلة في النفوذ إلى س���رائر هذه األمم ومكاش���فتها، بش���رط 

صون أسرارنا لئال ُتفَشى لألعداء.
)39(  أبو داود: كتاب العتق، 2؛ المستدرك للحاكم: 28/4.
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ح- أّم المؤمنين سودة  كانت ممن حظين بهذا الشرف أيًضا، وهي 
من طليعة المسلمين، ومن المهاجرين إلى الحبشة مع زوجها، فلما توفي 
ها من  وجدت نفسها وحيدًة مثل سيدتنا أّم حبيبة، فواساها الرسول  وسلَّ
بؤِس الوحدة وصاَر لها أنيًسا، وال رغبة لهذه السيدة العظيمة من الدنيا إال 

. الموت وهي زوجة لرسول اهلل

  كم���ا ظهر أن لزواج الرس���ول ... ق���س عل���ى ذل���ك بقية أزواج���ه
ِحَكًم���ا ومصالَح كثيرًة، وليس للنوازع النفس���انية في���ه يد. فمن ِحكمه عقد 
أواص���ر قرب���ى مع اثنين أصَبَحا من الخلفاء الراش���دين، وك���ذا ما تتمتع به 
أزواج���ه م���ن أهلّية وقابلّي���ة، وتزوج -كم���ا رأينا- لِحَك���م ومصالح أخرى 

ل أعباًء كبيرًة. فتحمَّ

انظر جهده وعدله  في نفقته على هذا العدد من النس���اء من مس���كن 
وملبس ومأكل ومش���رب، وانظر دقته ف���ي معاملتهّن الخاّصة ورعايته لهذا 
ه ما  ه ِلما قد يطرأ من مش���كالت بينهن، وحلَّ بحزٍم وكماَل عدله فيه، وس���دَّ
وقع منها بكل سهولة؛ كل هذا دليل على أنه نبي، وكما قال جورج برنارد 
شو: “إنه  لو كان اآلن بيننا لحلَّ مشاكل العالم كّله بسهولة كما يحتسي 

كوًبا من الشاي”.

ونحن نعلم علم اليقين مشقة تحّمل أسرة من زوجة وولد أو ولدين؛ 
 فعلين���ا أن ننحن���ي إج���الاًل لهذا النب���ّي العظيم  فهو يدي���ر بنجاح ال نظير 
 ل���ه وبتناغ���م ووئ���ام كبي���ر بيًتا في���ه زوجات من بيئ���ات ومش���ارب وثقافات 

عة. أسرية متنّوِ

ا أّن عدد أزواجه  أكثُر من العدد المباح ألمته فهو تش���ريع خاص.  أمَّ
أجل، إنه تشريع خاص قد نعلم أو ال نعلم كثيًرا من ِحَكمه ومنافعه، فقد ُأِذن 

اًل بالزواج بال عدد، ثم ُحدَّ ذلك بحدود فلم يحّل له الزواج من بعد. له أوَّ

عذًرا، فقد أطلُت، ولكنها ضرورة، فالموضوع ذو أهمّية.





 

�سرب املراأة

�س�ؤال: كيف تفهمون توصية الرسول  بضرب النساء؟

 اجل�اب: لم ترد من الرس���ول  توصيًة بضرب النس���اء. فالكل يعلم 
ِت 

َّ
م���ا قال���ه في حج���ة الوداع. ولكن الس���ؤال متعلق بما ورد في آي���ة ﴿َوالل

لَ 
َ
َطْعَنُكْم ف

َ
إِْن أ

َ
ُبوُهنَّ ف َمَضاِجِع َواْضِ

ْ
ِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِف ال

َ
وَن نُُشوَزُهنَّ ف

ُ
َاف

َ
ت

برِيًا﴾ )ُس���وَرُة الِنَّس���اِء: 34/4(. وهذه اآلية 
َ
 إِنَّ اهلَل َكَن َعلِيًّا ك

ً
ْيِهنَّ َس��بِيل

َ
َتْبُغوا َعل

توصي الرجال بما يأتي:

الخارج���ات  الناش���زات  النس���اء  الرج���ال تج���اه  يفعل���ه  م���ا  : أول   أولاً
ع���ن الطاع���ة والمتصرفات بخش���ونة ورعونة ه���و القيام بنصحه���ن. ما دام 
��ن، وُيِدْمن نس���لكم،   النس���اء يعش���ن معكم ويقم���ن بإنجاز م���ا تريدونه منه
��ن  ��ن. تقوم���ون بإزج���اء النص���ح له إًذا عليك���م أن تكون���وا مرش���دين له
ومحاول���ة االرتف���اع به���ن إلى المس���توى اإلنس���اني الالئق به���ن. قد يكون 
 فيه���ن بع���ض الضعف وبعض المي���ول التي ال تعجبكم، عن���د ذلك عليكم 
 أن تساعدوهن وتوضحوا لهن طريق االستقامة. قد يحاولن استعمال ِفْتنتهن، 
ولكن وظيفتكم األولى هي إيصالهن إلى مستوى الشعور برقابة اهلل تعالى. 

وهذا هو باختصار معنى ﴿فِعظوهّن﴾.

ـا: إّن ُغ���رف النوم ه���ي األماكن التي قد تس���تغّلها الم���رأة إلحكام  ثانياًـــــ
 نفوذه���ا وس���يطرتها على الرج���ل. فإن ُوّفق���ت المرأة ووصلت إل���ى ُبغيتها 
هذه في غرفة النوم، واستعبدت الرجل فيها، لم يستطع ذلك الرجل َتوّقَع 
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أي طاعة أو استجابة منها في األمور األخرى. فإن استطاع الرجل استعمال 
إرادته وعدم االستسالم واإلذعان في هذه الساحة التي تعد ساحتها وعدم 
 الوق���وع ف���ي قبضتها هناك، س���ُهل علي���ه قيادة الم���رأة من الناحية النفس���ية. 
ولكن عليه أن يفعل ذلك دون تجاوز حدود األدب، وفي ظل من الكتمان، 
 بحي���ث ال يش���عر ب���ه أحد ف���ي البي���ت أو في خارج���ه. وهذا أمر حّس���اس، 
��ة دائًما   ل���ذا يج���ب عدم س���لوك طري���ق اإلف���راط أو التفريط، ب���ل المحافظ

على التوازن حتى يمكن الوصول إلى نتيجة مرضية من كال الطرَفين.

ويج���ب عل���ى الرجل أالَّ يت���رك غرفة النوم، وأال ين���ام في فراش آخر، 
ب���ل يكتفي بإدارة ظهره لها حيث تتجلى هناك درايته في اس���تعمال إرادته. 
وهك���ذا يس���تعمل الرجل س���الحها نفس���ه تجاهه���ا ويغلبها ب���ه وال يَدع لها 
 فرصة اس���تغالل س���الحها. وتج���اه مظاه���ر أنانيتها تظهر ش���خصيته ويقول 

“أنا لن أذوب أمامِك”.

غي���ر أنن���ا يج���ب أن نذّكر هنا ب���أن اآليات عندما تذكر ه���ذه الخطوات 
تذكرها ضمن ترتيب وتسلس���ل معّين. ومع أن أبا حنيفة يرى أن “الواو” 
ه���و للجم���ع المطل���ق إال أن الجمهور ي���رى أن هذا الحرف يفي���د التتابع 
والترتيب، أي يجب أن يتم النصح أواًل، فإن لم ُيِفد الُنصُح ش���يًئا هَجرها 

َمَضاِجِع﴾.
ْ
في المضجع. فهذا هو ما نفهمه من ﴿َواْهُجُروُهنَّ ِف ال

ـا: ق���د ال يفي���د كل م���ا جاء أع���اله، بل تس���تمر المرأة في نش���وزها  ثالثاًـــــ
وعناده���ا، وهن���ا أي في المرحل���ة الثالثة يعطى للرجل ح���ق ضرب المرأة، 
ولكن ضمن تحديدات معّينة، إذ ال يجوز أن يسبب الضرب أي أذى كبير 

.﴾ للمرأة، وهذا هو مفهوم ﴿َواْضُِبوُهنَّ

إًذا يج���ب أن ننظر إلى الموضوع آخذي���ن بنظر االعتبار هذه المراحل 
��ر عل���ى الض���رب فق���ط  ��ا وتركي���ز النظ ��وات الث���الث. وإّن إهماله  أو الخط
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 -س���واء تأيي���ًدا أو معارض���ًة ل���ه- أم���ر بعي���د ع���ن الت���وازن، ألن الض���رب 
 ”ِ ُبوا إَِماَء اللَّ  تَْضِ

َ
لي���س أساًس���ا وقاعدًة مقررة. فق���د قال رس���ول اهلل : “ل

فجاء عمر إلى رس���ول اهلل  فقال: َذِئْرَن النس���اء على أزواجهن. فرّخص 
في ضربهن. وبعد مدة امتأل بيت الرسول  بالنساء الشاكيات من ضرب 
��ن، وقامت زوجات الرس���ول  الطاهرات بإخباره باألمر، فخرج  أزواجه
ٍد   بِآِل ُمَمَّ

َ
َقْد َطاف

َ
رسول اهلل  إلى المسجد وجمع الصحابة وقال : “ل

ْم”)40(.
ُ
َِك ِبَِيارِك

َ
ول

ُ
يَْس أ

َ
ْزَواَجُهنَّ ل

َ
وَن أ

ُ
ثرٌِي يَْشك

َ
نَِساٌء ك

وهك���ذا حس���م الموضوع، أي عندم���ا أعطى الرخصة ف���ي البداية مّهد 
الطريق للش���كوى، وعندما جاءته الش���كاوى مَنع الضرب. فهناك أحاديث 
  كثيرة حول عدم الضرب تفصل ما أجملته اآلية. فمثاًل: انتقد الرس���ول
تصرف الرجال الذين يضربون نساءهم ثم يقعون عليهن في الليل كالبهائم 
��ُه يَُضاِجُعَها ِمْن آِخِر 

َّ
َعل

َ
ل
َ
َعْبِد ف

ْ
َ ال تَُه َجلْ

َ
َحُدُكْم َفَيْج��ِلُ اْمرَأ

َ
فق���ال : “َيْعِمُد أ

يَْوِمِه”)41(. كأن رسول اهلل  يقول: “أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته 
كما يضرب العبَد؟! يضربها أول النهار ثم يضاجعها آخره”.

 إن الض���رب ه���و الع���الج األخي���ر وعندما ال يبق���ى هناك طري���ق آخر، 
��و ع���الج اس���تثنائي   أي عندم���ا ال تفي���د الخط���وة األول���ى وال الثاني���ة. فه
��ا وطباعها ال تس���تقيم إال بالضرب.  وال يطبَّ���ق إال عل���ى من كان���ت فطرته
 ويج���ب أال يك���ون الض���رب مؤذًيا أًذى بالًغ���ا لها، ألن الرس���ول  يقول: 
وَْجَه”)42(. الوجه أفضل مرآة لتمثيل رحمانية اهلل 

ْ
َيتَِّق ال

ْ
ل
َ
َحُدُكْم ف

َ
َب أ “إَِذا َضَ

تعالى، ففيه مالمح تمثل هذا المعنى، لذا يجب عدم الضرب على الوجه. 
��ا وكرامتها وتحريكهما.  والحقيق���ة أن الغاي���ة من الضرب هي إثارة كبريائه

)40( أبو داود: النكاح، 43.
مس، 1. )41( البخاري: تفسير سورة الشَّ

)42( أبو داود: الحدود، 40.
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لذا يجب اس���تعمال أصغر ما يمكن اس���تعماله لهذا الغَرض. ال أزال أذكر 
اآلن-على رغم سنين طويلة مضت- كيف أمسكت معلمة االبتدائية بأذني 
قائلًة: “وأنت كذلك؟!”، كلما تذكرت هذا المشهد تذكرت تلك النصيحة 

واألثر النفسي الذي تركه هذا التنبيه في ضميري.

قلنا إن الضرب هو آخر طريقة للعالج ُيس���تعان به في إصالح المرأة، 
وأنه يجب أال يؤذيها. وهنا علينا أن نذكر أن الرجال س���يكونون مس���ؤولين 
أمام اهلل إن قاموا بالضرب المبرح أو استعملوا الضرب في غير نية اإلصالح.

فكما نستعمل سبيل النصيحة لها ونأمل أن نصلحها ونقومها بالنصيحة 
والكالم الجميل، وكما نستعمل أسلوب الهجر في الفراش دون أن نجرح 
��ا ب���ل نفك���ر فقط ف���ي إصالحها، كذل���ك إن كان الض���رب الخفيف  كرامته
يؤدي إلى صالحها استعملناه. ولكن ليس معنى هذا أن نقوم بضربها كما 
ُيضرب الحيوان إن عَصْت أو نشزْت، فهذا أسلوب فظ وجاهلّي وال هَدف 
له، وهو يضع اإلنسان أمام مسؤولية كبيرة بين يدي اهلل تعالى. وهذا شيء 
وارد بالنسبة لجميع أشكال التربية. فالمعلم ليس له ضرب تلميذه خارج 

إطار التأديب واإلصالح، وإال كان مسؤواًل.

واآلن أتساءل، بأي عقل وبأي منطق يمكن أن نعارض الضرب الذي 
يأت���ي ف���ي المرحلة األخيرة وبعد تجربة جميع وس���ائل النصح واإلرش���اد 
 والهج���ر وفش���لها؟ ولنف���رض أن الض���رب أدى إل���ى ص���الح ام���رأة واحدة 
 م���ن بي���ن كل مائ���ة امرأة، فلم���اذا يقوم الدين اإلس���المي بس���د الطريق أمام

  ذه طريقة للتربية واإلصالح. وعندما أذن الرس���ول��  ه���ذا اإلصالح؟ فه
��ار، وعندم���ا منع الض���رب كان يمنع  بالض���رب أذن ف���ي ضم���ن هذا اإلط

الضرب المبرح والقاسي، ويحفظ المرأة من مشاعر الحقد واالنتقام.
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وقد يخطر على البال في هذا الخصوص سؤال: إذا كان يحق للرجل 
 ض���رب الم���رأة الناش���زة المعان���دة، فلم���اذا ال يح���ق للمرأة ض���رب الرجل 

الناشز والمعاند؟

 النَِّس��اءِ﴾ )ُس���وَرُة الِنَّس���اِء: 34/4( ومناط 
وَّاُموَن َعَ

َ
يق���ول اهلل : ﴿الرَِّجاُل ق

��َل اهلُل َبْعَضُهْم َعَ َبْع��ٍض﴾ )ُس���وَرُة الِنَّس���اِء: 34/4(. فالرجل  ضَّ
َ
القوام���ة: ﴿بَِم��ا ف

 يفُض���ل الم���رأة في ن���واح عديدة. ولكن يج���ب تقييم ه���ذا التفاضل والنظر 
 إلي���ه كالتفاض���ل الموج���ود بين أعض���اء الجس���م الواحد. ف���إذا كان الرجل 
 مث���اًل ف���ي موق���ع العين، كان���ت المرأة ف���ي موق���ع األذن. وإذا كان الرجل 
ف���ي مرتب���ة الدماغ، كانت الم���رأة في مرتب���ة القلب، أي هن���اك رابطة وثيقة 
بينهم���ا. فالقلب يضخ ال���دم ليعيش الدماغ، وإذا ح���دث ن�زيف في الدماغ 
م���ات القل���ب. فحي���اة ِكال العضَوي���ن متداخل���ة، وهم���ا يش���ّكالن عضوين 
مختلفي���ن ولك���ن لجس���د واحد. وم���ع هذا فإننا ال نس���تطيع إن���كار تفوق 
الرج���ل عل���ى المرأة إن نظرن���ا إلى الموضوع نظ���رًة كّليًة وش���املًة. الرجل 
 يقض���ي عاَم���ه كام���اًل ف���ي فّعالية ونش���اط، ويق���وم أحياًن���ا بأش���ّق األعمال، 
وهو أقوى من المرأة من الناحية الجَس���دية والنْفسية، وُتسند أشّق األعمال 

إلى الرجل حتى في الغرب، فُعّمال المناجم من الرجال على الدوام.

��ا- أياًما كل ش���هر،   أم���ا الم���رأة فه���ي تحيض -بحك���م طبيع���ة تكوينه
 وف���ي حال���ة النف���اس تبقى مالزمًة للفراش ما يقارب ش���هًرا ونصف ش���هر، 
وهي أضعف من ناحية القوة الِجْس���مية وقوة اإلرادة، وال تستطيع حضور 
جمي���ع المحاف���ل االجتماعي���ة في جمي���ع األوق���ات، وعندما تفق���د أثمن 
 كنوزه���ا ال تس���تطيع النظر إلى وجوه الناس ف���ي المجتمع، لذا كان عليها 
أن تتصرف بحَذر شديد، وال يجوز لها الخروج إلى سفر طويل وبعيد دون 

ُمصاحبة محرم لها.
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ف���إذا أخذن���ا كل هذه األمور بنظر االعتبار وأم���وًرا أخرى كذلك لم نر 
حاجًة لِذكرها ويعلمها الجميع، ظهرت لنا حقيقة تفوق الرجل على المرأة 
بشكل ال يمكن إنكاره. ومع ذلك فإن من نافلة القول أن المجتمع يحتاج 
إليهما مًعا. المرأة تس���بق الرجل في حدس���ها وشفقتها وحنانها، لذا ُوكلت 
��ذا، ولكنه أقوى تحّماًل  ��ا رعاية األطفال؛ واألب ال يس���تطيع القيام به إليه

ل للقيام بأشّق األعمال. ضد الضغوط الخارجية لألحداث، ألنه مؤهَّ

عندما يبدأ الطفل بالبكاء في الليل قد يضطر األب إلى ترك غرفة النوم 
إل���ى غرفة أخرى، ولكن األم ُتس���رع إل���ى غرفة الطفل، وقد تبقى معه حتى 
��ا تحم���ل حناًنا ال يوص���ف نحو طفلها. وقد اش���تهرت قصة  الصب���اح، ألنه
ه وقطعها أوصااًل، وعندما بدأ بتقطيع قلبها  رمزية بأن أحد األوالد ذبح أمَّ
جرح يده فصرخ دون إرادة “آه يا أمي!” فتكلم قلب األم “لبيك يا بني!”. 
ّن  طبًع���ا هذه قص���ة رمزية ولكنها عظيمة الداللة على حنان األم. وال َيُش���كَّ
أحد أنه إن ظهر مثل هذا الوحش وظَلم أمه ثم تورط في مشكلة، فإن أمه 
ستكون أول من تبادر إلى نجدته والوقوف إلى جانبه، أي أن المرأة تسبق 
الرج���ل ف���ي هذا المجال العاطفي. وإذا تم هذا الس���بق في مكانه الصحيح 

يكون وسيلًة لخير كثير.

 الم���رأة ه���ي التي ترّب���ي النشء الجدي���د، فبتربية وتعلي���م جيدين ترفع 
 ه���ذا النشء إلى أوج اإلنس���انية. والرجل يقضي أكث���ر أوقاته خارج البيت. 
��ي في البيت من���ذ الصباح وحتى المس���اء مش���غولة بأطفالها  أم���ا الم���رأة فه
��ال والرجال  ��م التربي���ة الصحيح���ة. واألمه���ات هن مرّبي���ات األبط وتربيته
��ام ومفاخ���ر اإلنس���انية. ف���إن قام���ت الم���رأة بالعم���ل ضم���ن المج���ال  العظ

 الذي تظهر فيه ميزاتها وقابلياتها، وقام الرجل بالعمل ضمن ساحة قابلياته 
كانت األسرة جنًة من جنان النعيم.
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الرج���ل ب���ال امرأة ناقص، والم���رأة بال رجل ناقصة. ل���ذا فإنه ما إن تم 

خل���ق آدم  ف���ي الجنة التي تحتوي كل ش���يء بأكمل وجه حتى خلقت 

��ا آدم، ألنه ال يمكن  ل���ه ُأّمن���ا حّواء. ولو كانت ح���واء أول الخلق َلُخلق له

ألحدهما االستغناء عن اآلخر. تقوم المرأة بتدبير الشؤون الداخلية للبيت، 

والرجل يقوم بالش���ؤون الخارجي���ة. وإذا كان لعمل الرجل جوانبه الصعبة 

 فيجب أن نقول الش���يء نفس���ه بالنس���بة لعم���ل المرأة. ولك���ن قوامة الرجل 

ف���ي البيت المس���تندة إلى قاع���دة “الُغْنم بالُغْرم” تض���ع على كاهل الرجل 

مس���ؤولية ثقيلة أخرى. لذا كان اإلنفاق على المرأة وعلى األوالد وتحمل 

جميع مصاريف البيت ضمن واجبات الرجل ومسؤولياته.

 إن حق���وق الم���رأة المقدم���ة م���ن ِقَب���ل الّنِس���ائية )Feminists( ال تفي���د 

��ا وجعلها تحت  إال ف���ي الهب���وط بمن�زل���ة المرأة من مكانها الس���امي وإهانته

األقدام. واسترجال المرأة عملية حمقاء تشبه التجول عارًيا في الشتاء ولبس 

المعاطف في الصيف. فالمرأة عزيزة ما بقيت في موقعها الصحيح، والرجل 

يستحق االحترام ما بقي داخل حدوده ولم يتجاوزها. والذين يريدون تبديل 

مواقعهم يتعرضون إلى لعنة الرسول ، ألنهم يصادمون الفطرة. فالفوضى 

التي تحصل في الجسم عندما تتغير أماكن أعضائه، فتكون األذن على الركبة 

ْجل.. مثل هذه الفوضى تحصل  واألنف في وس���ط البطن والعين تحت الِرّ

عندما يستبدل الرجل والمرأة مكانيهما. فالمرأة يجب أن تبقى امرأة، والرجل 

يجب أن يبقى رجاًل. فهذا هو حكم الفطرة، والذين يبذلون جهودهم لتبديل 

هذه المواقع إنما يحاربون الفطرة وطبيعة األشياء.





 

ين احلاجة اإىل الدِّ

�س���ؤال: يقال إن اإلنسان عندما لم يســتطع إيضاح وتفسير بعض 
م المدنية يزيل الحاجة  ــر الطبيعية اخترع فكرة الدين. فهل تقدُّ الظواه

إلى الدين؟

اجل���اب: يّدعي أعداُء الدي���ن بأن المفاهيم الديني���ة اخُترعْت من قَبل 
اإلنسان نتيجة لشعوره بالعجز أو إظهاًرا المتنانه. وخالصة ما يذكرونه هي:

هناك حوادث تقع في الكون ال نعرف ماهيتها وال نس���تطيع تفس���يرها 
 بالقواني���ن الفيزيائي���ة والكيميائية. فِلكي يحّل اإلنس���ان هذه المعضلة أس���ند 
ه���ذه الح���وادث -كما فعل ف���ي الماضي أيًض���ا- إلى خال���ق. كذلك أضاف 
اإلنسان قدسية إلى بعض الحيوانات المفيدة له، ثم تطور هذا فأسبغ عليها 
صفة األلوهية. وكون نهر “الجانج” مقدًسا لدى الهنود ونهر “النيل” مقدًسا 
لدى المصريين القدماء، وإضفاء القدسية على البَقر في الهند...إلخ، يرجع 
كل���ه إل���ى ارتباطه بمنفعة اإلنس���ان. ولم يكن موقف اإلنس���ان تجاه الخوف 
يختلف عن هذا، فخوفه الكبير أو رعبه من بعض األشياء ساقه إلى تقديسها 
 لكي يصل إلى األمان منها. وفي بعض األديان إلهان، إله للخير وإله للشّر، 
 أي ُقس���م الح���ب والخ���وف بين هذي���ن اإللهين، وفك���رة الجن���ة والنار تنبع 
 من هذا األساس. والدين في األصل -بزْعمهم- تسرية وسلوان ُبرُجوازّي، 
وهو ش���يء مخترع من قبل رجال الدين، وأفيون للش���عوب وللجماهير التي 

يقوم بتخديرهم... إلى آخر هذه االدعاءات والمزاعم. 
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��ل الدي���ن كم���ا يقول هؤالء ش���يء مخت���رع فيما بعد لش���رح األمور  فه
، على اإلطالق! ف�“الدين”  الغامضة أو ليكون ملجًأ وتس���ريًة وسلواًنا؟ كالَّ
 كلم���ة عربي���ة، ت���دل عل���ى عدة مع���اٍن منها الج���زاء والطري���ق. وقد وجدت 
هذه المفاهيم في تعريف الدين، فهو طريق وصراط، وفيه طاعة اهلل تعالى، 

وفيه أيًضا المكافأة لمن أطاع والِعقاب لمن عصى.

أم���ا التعري���ف الش���رعي ل���ه فهو “وض���ٌع إلهّي س���ائق ل���ذوي العقول 
باختياره���م المحم���ود إلى الخي���ر بال���ذات”)43(. يخاطب الدي���ُن أصحاَب 
العقول، وهكذا يكون اإلنسان قد قام بأعمال الطاعة بإرادته. فالدين يعطي 
اإلرادة حقها وال يش���لها. والطريق الذي يوجه إليه الدين هو طريق للخير 

المطلق، وليس الخير الذي يراه هذا أو ذاك، بل للخير الحقيقي نفسه.

يقوم الدين بهذا التوجيه من ناحية العقيدة أواًل؛ فقد يستطيع اإلنسان 
��ذا الكون. ولكن اإليم���ان على النحو  بعقل���ه التوص���ل إلى وجود خالق له
الصحيح وبالمستوى اليقيني يأتي بعد أن يستمع إلى صوت النبوة الهادر 
ا ومتهيًئا لالس���تجابة إلى هذا  وهو ينعكس على وجدانه الذي ُخلق مس���تعدًّ
زا باألدلة التي تثبت  الصوت الذاكر هلل. ثم إن النبي عندما يأتي، يأتي مجهَّ
أن���ه ُمرس���ل م���ن عند اهلل تعال���ى. فإذا كان ه���ذا النبي مرس���اًل بكتاب معِجز 
يس���تمّر إعجازه إلى يوم القيامة، إلى جانب العديد من المعجزات المؤّيِدة 
له، فهل يبقى بعد ذلك مجال للشك أو الشبهة؟. إن اإلنسان يتمكن آنذاك 
أن يعرف كيف يؤمن باآلخرة وبالقَدر واألمور األخرى التي يجب اإليمان 

بها، كما يقوم النبي بشرح وإيضاح ما غمض من هذه األمور.

 وتق���وم العب���ادة بحف���ظ ه���ذا اإليم���ان نض���ًرا ف���ي القل���وب، ال يذب���ل 
وال يتفس���خ وال تصيب���ه الش���يخوخة والِبَلى. فاإليمان ب���ال عبادة يفقد نوره 

)43( التعاريف للمناوي: ص: 344.
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وَروَنق���ه وَش���وقه وِعش���قه، فال يبقى للش���خص منه س���وى الفخ���ر بعظمائه 
السابقين المدفونين تحت طبقات التراب. فتراه يذكر دائًما مناقبهم وأنهم 
كان���وا علماء صالحين وش���يوًخا عظماء. ال ش���ك أن ذكرهم بالخير ش���يء 
حسن، وال سيما في هذه األيام التي كثر فيها توجيه الشتائم إلى األجداد، 

إال أن هذا ال يكفي وال يضمن لإليمان االستمراَر والدوام.

��ا للمث���ول بين ي���دي اهلل تعالى  والصل���وات الخم���س الت���ي نس���عى فيه
 ُتجّدد إيماننا، كما تجدد عهدنا الذي عقدناه مع اهلل وتقّويه، ولكن بش���رط 
أن نستش���عر آيات القرآن عند تالوتها والتس���ابيح عند قراءتها في كل ركن 
م���ن أركان الصالة. وإذا تس���ّربت اإللف���ة إليها وأدت إل���ى ذبولها وأفقدتها 
��ا، ف���إن ه���ذه الص���الة ل���ن تعني س���وى إس���قاط للفرض فق���ط، دون   روحه

أن نحصل من ورائها على الفيوضات المرتقبة.

ل���ذا نرى أح���د الروحانيين العظماء عندما يصل ذات مرة في س���جوده 
إلى حال يستشعر فيها حالوة الصالة يقول “ليتني أستطيع أن أصلي صالة 
مثل تلك الصالة مرة أخرى” وُيضيف بعدها “لقد كانت صلوات الصحابة 
كلها مثل تلك الصالة”. فقد كان كل ركن من أركانها يحمل إليهم رسالة 
 جدي���دة م���ن اهلل تعال���ى. أم���ا اإللفة فلم تك���ن تجد لها مكاًن���ا في صالتهم، 
كم���ا كانت عباداتهم األخرى تتم في نف���س الحالة الروحية الرفيعة. لذلك 
يج���ب على م���ن يحج البيت أو يؤدي الزكاة أو يص���وم أو يأمر بالمعروف 
��ى عن المنك���ر أن ينهل من هذه العبادات قوًة معنوي���ًة دافعًة ومحركًة  وينه

ومقويًة إليمانه.

الجان���ب اآلخر م���ن الدين متوجه نح���و المعامالت. فيج���ب أن تنظم 
فعاليات المؤمن االقتصادية حس���ب مرض���اة اهلل تعالى، أي ال بد أن يكون 
القرآن والسنة المقياس في تحديد مبادئ التجارة وأسسها. وهذا من شأنه 
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أن يك���ون ق���وًة دافعًة لإليم���ان، ألن االلتزام بهذه المب���ادئ يتم بقهر النفس 
ورغباتها واالستسالم إلرادة اهلل تعالى وأوامره.

 لنف���رض أن مؤمًن���ا يري���د بي���ع بضاعة ما، فعلي���ه بيان العي���ب إن وجد 
ف���ي بضاعت���ه، ولكن يع���رف أنه إذا ذكر العيب فس���يقّل رْبُحه أو سَيخس���ر، 
وعل���ى الرغ���م من ذلك س���يحّس بانش���راح في قلب���ه ألنه أط���اع اهلل تعالى. 
وعندما يقف بين يدي ربه في الصالة س���يكون انش���راحه القلبّي هذا عاماًل 
���ا في حصول���ه على فيض معنوي من الصالة، وهك���ذا يتجدد إيماُنه  إيجابيًّ

ويزيد نضرًة. هذه هي الوسائل التي توصلنا إلى مرضاته تعالى.

 وق���د أمَرن���ا اهلل  بابتغ���اء الوس���يلة إلي���ه، وأّك���د النب���ي  أهميته���ا 
 في قصة الثالثة الذين ُحبسوا في المغارة وذكروا أعمالهم الصالحة متوسلين 
ا بوالدي���ه، واآلخر عفيًف���ا في موقف  ��ا. فكان أحده���م َبرًّ ��م منه ��ا لنجاته به
 ح���رج للغاي���ة، والثال���ث مراعًيا للحق أش���د رعاي���ة. وقد تضرع���وا إلى اهلل 
��م. فأنجاه���م اهلل فع���اًل  ��م الصالح���ة ه���ذه وس���يلًة لنجاته أن يقب���ل أعماله
ب���اب المغ���ارة فخرج���وا  الت���ي س���ّدت  وتدحرج���ت الصخ���رة الضخم���ة 
سالمين)44(. ومن األهمية بمكان أن يتشبه المسلم بأخالق الرسول  قْدر 
طاقته، ويتتّبع س���لوكه وتصرفاته في كل ش���يء، في مأكله ومش���ربه وقيامه 

وقعوده ومنامه وعبوديته.

وإذا كان اهلل تعال���ى ق���د حرم الربا، فيجب علينا االبتعاد عنه والهروب 
منه حتى ولو أعَطونا بكل قرش ألًفا، والقيام بالتصرف نفسه حيال جميع 

اآلثام صغيرها وكبيرها، ألنها ستعود إلينا يوم القيامة كشعلة نار مّتقدة.

م���ا نس���تخلصه م���ن كل هذا ه���و أن الدي���ن كلٌّ كامل ال يقب���ل التجزؤ 
واالنقس���ام، أو بعب���ارة أخ���رى إن ما يقبل االنقس���ام والتج���زؤ ال ُيعد ديًنا. 

)44( انظر: البخاري: البيوع، 98؛ مسلم: الذكر، 100؛ أبو داود: البيوع، 29.
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 فالدي���ن يش���به ش���جرًة باس���قًة، العقائ���د جذوره���ا، والعب���ادات وم���ا يتعلق 
��ا أغصانه���ا، والمعام���الت أزهاره���ا، والعقوب���ات حارس���ها، واألوراد  به
واألذكار ه���ي العناص���ر الت���ي تغ���ّذي ه���ذه الش���جرة من تح���ت ومن فوق. 
. والدين بوجهه الكامل هذا موضوع من اهلل تعالى ومبلَّغ من قَبل النبّي

 كان م���ن المف���روض أن يتوج���ه وج���دان كل إنس���ان إل���ى رب���ه ليتلقى 
منه روح الدين بش���كل مباش���ر ودون وساطة. ولكن بما أن أرواح الجميع 
  ال يمك���ن أن تص���ل إل���ى مرتب���ة الصف���اء المطلوب���ة فق���د اصطف���ى اهلل 
 َوِم��َن انلَّاِس إِنَّ اهلَل 

ً
َملَئَِكِة ُرُس��ل

ْ
م���ن بين عب���اده أنبياء: ﴿اهلُل يَْصَطِف ِمَن ال

.)75/22 : َسِميٌع بَِصرٌي﴾ )ُسوَرُة اْلَحِجّ

 واهلل  يجع���ل مهم���ة الرس���الة إلى من يش���اء من عباده م���ن المالئكة 
 أو م���ن الن���اس. وق���د اصطفى م���ن بين المالئك���ة -الذين ال يعل���م عددهم 
��م من هو راكع أو س���اجد أو قائ���م منذ أن خلقهم اهلل- جبريَل  إال اهلل، منه
  وطوال 23 سنة قام جبريل . ليبّلغ رسالته إلى رسولنا  األمين
بمهمة نقل الوحي إلى الرسول ، وكان النبي  يصغي إليه بكل لطائفه 
مع احترام بالغ. وقد تأسست بينه وبين جبريل  طوال هذه السنوات 
 . عندما زاره آلخر مرة بكى الرس���ول  صلة وثيقة بحيث إن جبريل

أجل، كان اهلل تعالى يختار هؤالء ألداء رسالته.

وق���د اصطف���ى اهلل األنبياَء اآلخري���ن بنفس الصيغة وم���ن أفضل الناس 
وأكثرهم اس���تعداًدا ألداء الرس���الة. فقد كانت مع���ادن الجميع من الذهب 
الخال���ص. وكم���ا كان الرس���ول  “ُمصطفى” بهذا الش���كل كان الصحابة 
الذين تتلمذوا عليه من المصطَفْيَن األخيار. وهكذا وبوساطة هذه السلسلة 

ين إلينا. الذهبية انتقل الِدّ
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وكم���ا تع���رض نبيُّن���ا  لمختلف أنواع األذى في س���بيل تبليغ الدين، 
تع���رض األنبي���اء اآلخ���رون أيًضا إل���ى صنوف ش���ّتى من الع���ذاب واألذى 
��روا إل���ى مجابه���ة جمي���ع الصعوبات، ول���م يفعلوا ذلك في س���بيل  واضط
 الحص���ول عل���ى أٍيّ م���ن أعراض الدني���ا، بل لو ق���ام الرس���ول  بالتخلي 
ع���ن دعوت���ه ألصبح من األغنياء وَلَوصل إلى كل ما يش���تهيه اإلنس���ان من 
 نع���م ه���ذه الدني���ا.. َلت���زوج من أجمل النس���اء وألصب���ح من زعم���اء مكة. 

ولكن ما قيمة كل هذه األمور أمام النبوة؟

لق���د ُع���رج ب���ه إل���ى الس���ماوات وتناث���رت النج���وم كالحص���ى تح���ت 
 قدَمي���ه وه���و في طريق���ه إلى ربه. وبعد أن ش���اهد هناك من ص���ور الجمال 
م���ا لم يش���اهده أحد من َقبُل ولن يش���اهده من بعد رجع إل���ى أمته ليرفعها 
��ا. ف���أي إنس���ان يف���ارق تل���ك األماك���ن بع���د أن ش���اهد الجمال   ويس���مو به
كل الجم���ال وذاق الق���رب كل الق���رب؟ ولكنه رجع... إل���ى أين؟ إلى دنيا 
كان���وا يفرش���ون فيها على طريقه األش���واك ويرمونه بالق���اذورات ويقذفونه 
��ه   بالحج���ارة حت���ى تدم���ى قدم���اه الش���ريفتان... وإل���ى مدين���ة كان يواجه
 فيها االس���تهزاء الالذع واإلهانة المريرة. إًذا لم تكن المصلحة الش���خصية 
أو الخوف وراء تجش���مه كل أنواع العناء في س���بيل دعوته وتبليغ رسالته. 
��ر الجن���ة أْس���ر قلبه ففّض���ل الرجوع إل���ى أمته   إن إنس���اًنا ل���م تس���تطع مناظ

ال يمكن أن يكون رجل منفعة أو مصلحة.

إن اهلل  غن����ّي ع���ن كل ش���يء، وليس في حاجة إل���ى عبادتنا، ولكننا 
 نح���ن بحاج���ة إل���ى أن نعبده. ولك���ي يعيش اإلنس���ان الذي اخت���اره خليفة 
 ل���ه ف���ي األرض م���ن بي���ن جمي���ع المخلوق���ات األخ���رى حي���اًة متوازن���ًة، 
��ه القرآن الكري���م. وبعبارة أخرى   فق���د أمره بالعيش باألس���لوب الذي خط
���ل علين���ا وأهدى إلين���ا منهًجا مضيًئا اس���مه الدين بس���بب عجزنا   فإن���ه تفضَّ
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ع���ن إدارة أنفس���نا إدارة صحيح���ة، ولك���ي ال نن�زل���ق إل���ى دروب منحرف���ة 
 وخاطئة. فأمرنا أن ننظم أنفسنا وَنبِنيها حسب تعاليمه ومقاييسه حتى نتمكن 

من تشغيل جميع المواهب المكنونة في أنفسنا للسمّو إلى األعالي.

أجل، نحن بحاجة إلى الدين. ولو تمكن اإلنس���ان من معرفة حاجاته 
الحقيقي���ة ووع���ى أن���ه ما ُخلق إال مرش���ًحا للس���عادة األبدية، ولو اس���تطاع 
استخدام جميع لطائفه وقابلياته وَتْنِمَيتها لَدعا اهلل هذا الدعاء ولو بكلمات 
مختلفة: “يا رب! أرِس���ْل لنا نظاًما من عندك لكي ندير به أنفسنا ونحفظها 
من الزلل ومن سلوك الطرق الخاطئة، وأنِقْذنا من التيه بين الطرق المتعرجة 

والملتوية التي ال تؤدي إلى أّي هدف”.

 لق���د س���ار حت���ى كب���ار الفالس���فة وعقالؤه���م َس���يًرا مترنًح���ا ومتعث���ًرا 
ول���م يتمكنوا من الوص���ول إلى الحقيقة قط، بينما العامي فينا الذي مش���ى 
متتبًعا آثار أقدام الرسول  لم يْخُط خطوًة واحدًة في الفراغ، بل عاش في 
كل مرحلة من مراحل حياته إنس���اًنا يعرف نفس���ه ويراعي حقوق اآلخرين، 
ألنه يتطلع إلى مرضاة اهلل، ويقتدي برسول اهلل  الذي هو المَثل األعلى 
له، ومن ثم يستغل كل لحظة من رأسمال عمره كبذرة أنبتت سبع سنابل.

 ل���م يك���ن الدي���ن مخترًع���ا من قب���ل عق���ل اإلنس���ان اس���تجابًة لمطالبه. 
��ر الض���روري للدي���ن الذي يب���دو كذل���ك فنابع من كون���ه نظاًما  أم���ا المظه
فطرًيا يالئم طبيعة اإلنس���ان، وكونه ش���عوًرا مغروًسا في فطرة اإلنسان منذ 
البداية. فقد ُخلق اإلنسان بطبيعة محتاجة إلى تعاليم الدين. فبفضل الدين 
فقط يدرك اإلنس���ان الحقيقة والصواب ف���ي العقيدة والمعامالت، وبفضل 
 الدين فقط ُيصبح أهاًل للجنة حيث ينصهر في بوتقته وينضج ش���يًئا فش���يًئا 
حت���ى يص���ل في النهاية إلى هيئة تمكن الرس���ول  من معرفته وأخذه بيده 

وضمه إلى أمته تحت لواء الحمد يوم القيامة.
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ِقَياَمِة.” 
ْ
ُه يَ��ْوَم ال

ُ
ْعرِف

َ
نَا أ

َ
 وَأ

َّ
َح��ٍد إِل

َ
ِت ِمْن أ مَّ

ُ
ق���ال رس���ول اهلل : “َما ِم��ْن أ

يَْت 
َ
َرأ

َ
��ْم َي���ا َرُس���وَل اهلِل ِف���ي َكْث���َرِة اْلَخاَلِئ���ِق؟ َق���اَل: “أ  َقاُل���وا: َوَكْي���َف َتْعِرُفُه

ُه ِمْنَها؟” 
ُ
ْنَت َتْعرِف

ُ
َما ك

َ
ٌل أ َغرُّ ُمَجَّ

َ
َرٌس أ

َ
ةً فِيَها َخْيٌل ُدْهٌم ُبْهٌم َوفِيَها ف َت َصْبَ

ْ
ْو َدَخل

َ
ل

ُوُضوءِ”)45(.
ْ
وَن ِمْن ال

ُ
ل ُجوِد ُمَجَّ ِت يَْوَمئٍِذ ُغرٌّ ِمْن السُّ مَّ

ُ
إِنَّ أ

َ
َقاَلوا: َبَلى. َقاَل: “ف

  نح���ن بحاج���ة إل���ى أن ُنعَرف هك���ذا، ونح���ن المحتاجون إل���ى الدين 
وإلى نفحاته التي تهب الحياة.

��ا. والنظرة   لق���د ج���اء الدين بأس���س إيجابي���ة تحتض���ن الحي���اة بأكمله
الت���ي ترى الدين ش���يًئا قاصًرا نظ���رٌة ضيقٌة. والذين يحاول���ون إقصاء الدين 
 م���ن الحي���اة ووضع���ه عل���ى ال���رف س���يدركون يوًما م���ا الجريم���ة التاريخية 
التي يهّمون باْقترافها، وسيندمون على فعلتهم هذه. إن هذا الخطأ ُيرتكب 
في كثير من البلدان شرًقا وغرًبا، غير أن الدين هو روح الحياة ولن يستطيع 

أحد إنكار ذلك.

 للدي���ن أص���ول وف���روع، أم���ا األص���ول ف���ال يمك���ن مس���ها ب���أي تغيير 
  عل���ى اإلط���الق. وما من ف���رق بين دينن���ا والدين ال���ذي كان عليه آدم 
ف���ي األص���ول، إذ إن أس���س العقيدة واح���دة في جميع األديان الس���ماوية. 
ولعدم وجود نص فإنني أحَذر من إصدار حكم قاطع، ولكن يمكن القول 
بأن أصول الدين هي نفسها بالنسبة للمالئكة أيًضا، أي أن جميع المالئكة 
يؤمنون بما نؤمن به، يؤمنون باهلل ومالئكته وكتبه ورس���له وبالقدر والبعث 

بعد الموت. أما الفرق ففي درجة اإليمان ومرتبته.

واألم���ر نفس���ه ينطبق على العبادات كذلك. فما من تش���ريع س���ماوي 
صحي���ح أت���ى دون أن يلزم أبناءه بالعبادة. وقد تختلف هيئة أدائها حس���ب 
��ود، ألن اهلل  قد حدد ل���كل أمة عبادًة مالئم���ًة لطبيعتها  الش���عوب والعه

)45( مسند اإلمام أحمد: 189/4.
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��ا. أجل، قد يختلف الش���كل، ولك���ن المضمون ووجود  ��ا وزمانه وظروفه
العبادة أصٌل ثابٌت ال يتغير أبًدا.

ولنتن���اول عقي���دة اآلخرة على س���بيل المث���ال، فإننا نجده���ا في جميع 
األدي���ان الس���ماوية. فهي من الضروريات التي تح���دث عنها كل نبي ألمته 
تفصي���اًل أو إجم���ااًل. ولوال ه���ذه العقيدة الت���ي تحث اإلنس���ان على الخير 
 وتنه���اه ع���ن الش���ر لزالت المي���زة التي تميز الدي���ن عن أي نظ���ام اقتصادي 
أو اجتماعي بشري. فالدين يبني الكثير من أحكامه وتعاليمه على اإليمان 

بالبعث بعد الموت.

 ل���و ل���م يك���ن هن���اك إيمان باآلخ���رة لم���ا كانت هن���اك فائ���دة للعبادات 
 وال ل���ألذى ال���ذي يتع���رض ل���ه اإلنس���ان ف���ي س���بيل الدي���ن والتضحي���ات 
��ا، وال ألي عقي���دة أو إيم���ان؛ وَلَخل���ع ع���ن نفس���ه الكثي���ر   الت���ي يقدمه
من الفضائل التي يتحلى بها. فاإليمان باآلخرة هو الذي يحثنا على االلتزام 
ا فسنراه هناك. بالفضائل، ألننا نؤمن بأننا إن عمْلنا مثقال ذرة خيًرا أو شرًّ

ثم إننا ننتظر بفارغ الصبر اللحظة التي سنرى فيها جمال ربنا سبحانه، 
هذه الرؤية التي ال تعادلها حتى حياة الجنة كلها. وبفضل الوصول إلى هذه 
الهبة الكبرى وبالش���وق الذي يش���تعل في نفوس���نا تنصقل أرواحنا وتسوقنا 

لسلوك الطريق القويم المؤدي إلى هذا اللقاء دون انحراف.

 يق���وم األنبي���اء بأم���ر م���ن اهلل تعال���ى بنس���خ بع���ض األح���كام الفرعي���ة 
من الش���رائع السابقة ورفع أحكامها، وقد جرت سنة اهلل على هذا النحو، 
وهذا مرتبط بنس���بة تقدم الوعي لدى اإلنس���ان ونضوجه. فالبش���رية كانت 
تعي���ش دور الطفول���ة في عهد آدم  بينما ش���بَّه النبي  نفس���ه بش���مس 
وقت العصر، أي إن البش���رية وصلت في عهده إلى دور النضج والكمال، 
وبدأت تميز الحق من الباطل تمييًزا جيًدا، ومن ثم تمس���كت بالحق الذي 

جاء بعد الباطل تمسًكا قويًّا.
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 ج���اءت ف���روع الدي���ن مناس���بًة ومالئم���ًة له���ذه المرحل���ة، واهلل تعال���ى 
ه���و واضع هذه الفروع بحكمته الواس���عة. نرى مئ���ات المصالح والِحَكم 
في أش���كال العبادات لهذا الدين، أي إن ش���كل العبادة فيه مناسب لجماعة 
ناضج���ة واعي���ة. أما األدي���ان األخ���رى فقد تعرض���ت للتحري���ف والتبديل 
��ا لم���ا كانت  ��ا األول���ى. وحت���ى ل���و حافظ��ت عل���ى هويته وفق���دت هويته
��د الحال���ي. ذل���ك ألن اهلل تعال���ى ح���ّدد الدي���ن ال���ذي يرضى   مالئم���ًة للعه

عنه وهو اإلسالم.

اإلنس���ان  لخ���وف  نتيج���ة  ق���ط  الدي���ن  يك���ن  ل���م  الق���ول،   وخالص���ة 
 من اآلفات الطبيعية كالسيول والصواعق، كما لم يكن كذلك نظاًما اجتماعيًّا 
أو اقتصاديًّا ال يهدف إال إلى حل مشاكل اإلنسان االجتماعية واالقتصادية 
ليوصل���ه إلى الس���عادة والرفاه، ولم يكن إفراًزا للطبيعة البش���رية كما ادعى 
“رينان” و“روسو”، بل هو مجموعة قوانين إلهية تكفلت بسعادة اإلنسان 
في الدارين. إن س���عادتنا وراحة بالنا مرتبطتان به، وبه يمكن دوام ارتباطنا 
بالقواني���ن، وبوس���اطته يمك���ن الوص���ول إلى الجن���ة والنظر إل���ى جمال اهلل 
تعالى. ومهما ترقت الحضارة فإنها تعجز حتى عن تحقيق السعادة الدنيوية 

لإلنسان، فكيف تستطيع إًذا أن تحل محل الدين؟!!



 

حقيقة اجلهاد يف االإ�سالم

ـــا ويُحيل إيمان  �س���ؤال: بينما نجد اإلســالم يتخذ السماحة أساساً
ــي قولـــه تعالى:  ــم، كمـــا جاء ف ــى إرادته ـم إل ــدم إيمانه ــاس أو ع  الن
﴾ )ُس���وَرُة الَبَق���َرِة: 256/2(؛  ْشـــُد ِمَن اْلَغِيّ يـــِن َقْد َتَبيََّن الرُّ ــي الِدّ  ﴿لَ ِإْكـــَراَه ِف
ــاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشـــاَء َفْلَيْكُفْر﴾ )ُس���وَرُة  ــقُّ ِمْن َرِبُّكْم َفَمْن َش ـِل اْلَح ﴿َوُق
ــتنبط منها أن اإلســـالم قد انتشر  ا آيات يُس اْلَكْهِف: 29/18(، نجد فيه أيضاً

ــاس على اإليمان  ــراه واتخذ في ســبيل ذلك الســيف إلرغام الن باإلك
ـاَر َواْلُمَناِفِقيَن  ـِد اْلُكفَّ ــيُّ َجاِه ــا النَِّب ــول اهلل تعالى﴿َيـــا أَيَُّه ــل ق ــه، مث ب
َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوِبْئَس اْلَمِصيُر﴾ )ُس���وَرُة التَّْوِبِة: 73/9(؛ )ُس���وَرُة 
ــُث َوَجْدتُُموُهْم  ــْم َحْي ــْم َواْقُتُلوُه ــْوا َفُخُذوُه ــِإْن َتَولَّ  التَّْحِري���ِم: 9/66(، ﴿َف

ا﴾ )ُس���وَرُة الِنَّس���اِء: 89/4(، ﴿َقاِتُلوا الَِّذيَن  ــْم َوِليًّا َولَ َنِصيراً ــُذوا ِمْنُه  َولَ َتتَِّخ
َم اهللُ َوَرُســـولُُه  ُموَن َما َحرَّ ــاهلِل َولَ ِباْلَيْوِم اآلِخـــِر َولَ يَُحِرّ ــوَن ِب  َل يُْؤِمنُ
ــى يُْعطُوا اْلِجْزَيَة  ــَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َحتَّ ــوَن ِديـــَن اْلَحِقّ ِمَن الَِّذي  َوَل َيِدينُ
 َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن﴾ )ُسوَرُة التَّْوِبِة: 29/9(، فكيف نجمع بين هذه اآليات، 

وما تعريف الجهاد في اإلسالم؟

اجل�اب: ظل النبيُّ  ُقرابة ثالث عش���رة س���نة في مكة يدعو الناس 
��ًرا إل���ى التوحي���د وإل���ى ما ج���اء به اإلس���الم من ه���دي عظيم،  ا وجه  س���رًّ
ث���م واص���ل دعوته خ���ارج مكة، في الطائ���ف والمدينة. ف���كان أول جمع 
يتبع���ه ويجي���ب دعوت���ه أه���ل المدينة، لم تمض م���دة طويلة حت���ى لم يبق 
 بي���ت في المدينة إال دخل فيه اإلس���الم، فأصبح���ت المدينة مهد حضارته 
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وأول عاصم���ة ل���ه. وخلت الدعوة حت���ى ذلك اليوم من أي نوع من أنواع 
 اإلكراه أو التضييق أو حمل الناس على اإليمان، بل استمعوا وفكروا مليًّا، 
ث���م اختاروا طري���ق النور برغبتهم ومحض إرادتهم. وهكذا تش���كلت بيئة 
 مناس���بة للمس���لمين يس���تقرون فيها وينطلقون منها لنش���ر اإلس���الم، فلهم 
��م اإليماني���ة والعقدي���ة ف���ي حري���ة  ��م الفك���ري وحياَته  أن يعيش���وا عالمه

دون إمالء.

ن هذا المجتمُع الجديُد في ِشبه الجزيرة العربية بما له من  وكلما تمكَّ
خصائ���ص، وغدا محراًبا تتجه إليه اإلنس���انية المهمومة القابعة في الظالم، 
ازدادت قري���ش طغياًنا وهي من يش���تعل فؤادها بعداوة اإلس���الم، فأغارت 
عل���ى اإلس���الم وأهله، لتنال م���ن الدين الجديد بأي ش���كل. ولما امتزجت 
هذه العداوة البغيضة مع دهاء ونفاق َمن ُطِبع على عداوة األديان في تلك 
المنطق���ة؛ هبت عواص���ف عاتية طّوقت الديَن الجديَد وهو ما يزال فس���يلًة 
بل برعًما في ربيع حياته، واتسع نطاق هذه العواصف وانتشرت زوبعتها 
حتى دخل فيها الساسانيون والرومان، فأفرز هذا عداًء أبديًّا لإلسالم وأهله.

ها  إن ب���ذور العداوة الصليبية والماس���ونية الممتدة حتى يومنا هذا مردُّ
��ا الدول���ة اإلس���المية ف���ي المدينة؛   إل���ى األي���ام األول���ى الت���ي تأسس���ت فيه
وقد أثارت مكافحُة اإلس���الم لكل أنواع الزيغ والضالل الفكرّي وكفاُحه 
���َة بعض عبدة األصنام  لتتويج اإلنس���ان بكرامته المس���لوبة من جديد، حميَّ
��م للكنيس���ة والِبَي���ع، وما زالت س���يول   وأتب���اع ديان���ات أعلن���وا ع���ن والئه
من الدماء تس���بب فيها أمثال هؤالء المفس���دين تجري في العالم اإلسالمي 

يات عّدة. حتى يومنا هذا تحت مسمَّ

من هنا نش���بت الحرب بين المس���لمين وثالث طوائف تريد أن تطفئ 
نور اهلل، وأرى من المفيد تصنيفها للوقوف على كل واحدة منها على حدة:
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3- مشركو مكة،
)- يهود المدينة وخيبر، 

)- الرومان وأتباعهم من عرب آل غسان،

3- مشركو مكة:

أ-غزوةبدر:

تجش���م رس���ول اهلل  صعاًبا ال تخطر على بال بش���ر خالل 13 س���نة 
م���ن الدع���وة في مك���ة، وواجه م���ا القاه بتحم���ل كبير وصبر بال���غ، ممتثاًل 
َعْزِم ِمَن الرُُّس��ِل َولَ 

ْ
و ال

ُ
ول

ُ
َما َصَبَ أ

َ
اْصِبْ ك

َ
ق���ول اهلل تعالى في كتابه الكريم: ﴿ف

 َفَهْل 
ٌ
 َساَعًة ِمْن َنَهاٍر بَلَغ

َّ
َبُثوا إِل

ْ
ْم يَل

َ
نَُّهْم يَْوَم يََرْوَن َما يُوَعُدوَن ل

َ
أ
َ
ُهْم ك

َ
تَْسَتْعِجْل ل

اْصِبْ إِنَّ َوْعَد اهللِ َحقٌّ 
َ
َفاِس��ُقوَن﴾ )ُس���وَرُة اأَلْحَقاِف: 35/46(، ﴿ف

ْ
َقْوُم ال

ْ
 ال

َّ
ُك إِل

َ
ُيْهل

اْص��ِبْ إِنَّ َوْعَد اهللِ 
َ
وِم: 60/30(، ﴿ف  يُوقُِنوَن﴾ )ُس���وَرُة الرُّ

َ
ِي��َن ل

َّ
نََّك ال َولَ يَْس��َتِخفَّ

ّ َواإِلبَْكارِ﴾ )ُسوَرُة َغاِفٍر: 55/40(،  َعِشِ
ْ
َّك بِال

ِ ّْح ِبَْمِد َرب
نْبَِك َوَس��بِ َحقٌّ َواْسَتْغِفْر ِلَ

فواصل  دعوته في ثبات أولي العزم وصبرهم أسوًة بأنبياء اهلل السابقين 
صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين. 

��ا المس���لمون كثي���ًرا   امت���دت المرحل���ة األول���ى 13 عاًم���ا، واج���ه فيه
من المش���اّق والصعاب، ثم غدا تضيي���ق الخناق أمًرا ال يطاق، فزاد القمع 
 واالضطه���اد، ول���م تع���د الحياة في مك���ة ممكنًة، فُأذن للمس���لمين بالهجرة 
إل���ى المدينة، فترك���وا أوطانهم وديارهم وذويهم في مكة، وس���لكوا طريق 
المدينة فرادى وجماعات، فازداد إيذاء المشركين لهم بعد الهجرة، وسلبوا 
 واقتس���موا ما تركوه من أموال في مكة، فما عادوا يملكون ش���يًئا من الدنيا 

ال في مكة وال في المدينة.

��ؤالء  والح���قُّ أن ه���ذه البل���دة الجدي���دة المبارك���ة فتح���ت صدره���ا له
المهاجرين، واس���تقبلتهم بحفاوة بالغة، كي���ف ال وهم أعزُّ َمن ُظلم وأكرم 



------------------------------------------------------------  [الرّد على ُشُبهات الَعصر]  104

م���ن اضُطهد على مّرِ التاريخ. أجل، اس���تقبلتهم، لك���ن لم يكن لهم مأوى 
وال مطع���م من مالهم الخاص، فاجتهد أهل البلدة المباركة أاّل ُيش���عروهم 
بأي شيء، فشاركوهم آالمهم، وحملوا عنهم عوزهم، فُحقَّ لهم أن يلقبوا 
ب�“األنصار”. ورغم ذلك ضاقت صدور المهاجرين لما رأوا أنفس���هم عبًئا 
على إخوانهم من األنصار؛ وكلما رأوا أموالهم المنهوبة ُتباع في األسواق 

هنا وهناك ألّحت عليهم الرغبة في إحقاق الحق واسترداد األموال. 

��وًرا معجًب���ا أم���ام جل���د هؤالء  ألي���س جدي���ًرا باإلنس���ان أن يق���ف مبه
المظلومي���ن المضطهدي���ن وصبره���م وإذعانهم الخالص ألوام���ر اهلل تبارك 
وتعالى، وهم َمن ِحيَل بينهم وبين حقوق الحياة كافة؛ أخرجهم المشركون 
من أوطانهم وديارهم واستولوا على أموالهم لتعظم ثروتهم، وكان اليهود 
والمنافقون في المدينة يثيرون حفيظة قريش عليهم ليطفؤوا نور اإلسالم.

فحينما بلغ المش���ركون في ظلمهم وغدرهم الذرى، وبلغ المؤمنون 
القمة في صبرهم، جاءت أنباء بأنَّ قافلًة لقريش ستمّر بالقرب من المدينة 
فيها أموال المهاجرين وممتلكاتهم المس���لوبة. كان المش���ركون قد حجزوا 
أموال المس���لمين كله���ا، فأهّم المس���لمين أمُر اس���ترداِد الحقوق وتخفيف 
العبء عن أهل المدينة، فأرشدهم اهلل سبحانه إلى سبيل تأديب المشركين 
وإلج���ام اليهود والمنافقين ومجازاة قري���ش ومعاقبتها، هذه الطاّمة الكبرى 

التي تتربص بالمسلمين لالنقضاض عليهم.

وم���ن قبل نزلت على رس���ول اهلل  اآليات الكريم���ة باإلذن بالجهاد، 
نَُّه��ْم ُظلُِم��وا َوإِنَّ اهلَل َعَ نَْصِِهْم 

َ
وَن بِأ

ُ
ي��َن ُيَقاتَل ِ

َّ
ِذَن لِل

ُ
يق���ول المول���ى : ﴿أ

وا َربَُّنا اهلُل﴾ )ُس���وَرُة 
ُ
ْن َيُقول

َ
 أ

َّ
ْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِه��ْم بَِغرْيِ َح��ٍقّ إِل

ُ
ِي��َن أ

َّ
َقِدي��ٌر  ال

َ
ل

: 39/22-40(، ويأمر في آيات أخرى بمعاقبة المعتدين الذين يتربصون  اْلَحِجّ

بالمس���لمين بغًيا وطغياًنا، ولم يكتفوا بذلك بل أخرجوهم واس���تولوا على 
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ِقْفُتُموُهْم 
َ
وُهْم َحْيُث ث

ُ
ُتل

ْ
بيوتهم وأراضيهم وس���لبوا أموالهم، يق���ول : ﴿َواق

َقْتِل﴾ )ُسوَرُة الَبَقَرِة: 191/2(.
ْ
َشدُّ ِمَن ال

َ
ِفْتَنُة أ

ْ
ْم َوال

ُ
ْخرَُجوك

َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث أ

َ
وَأ

أجل، فالذين ُظِلموا واضُطهدوا بأنواع الظلم واالضطهاد ثم ُأخرجوا 
���ن اهلل لهم كيف ُتس���ترّد  م���ن دياره���م وال يملك���ون ول���و ما يس���ّد الرمق؛ بيَّ
الحقوق ويحاَس���ب الخصوم بعد معاناة دامت ثالث عش���رة سنة. كل ذلك 
��م تبلي���غ الناس عالني���ة، ومحاربة من يح���ول دون ذلك، يقول   ليتس���نَّى له
ُمْسَتْضَعِفَي ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساءِ 

ْ
وَن ِف َسبِيِل اهللِ َوال

ُ
 ُتَقاتِل

َ
ُكْم ل

َ
اهلل : ﴿َوَما ل

َا 
َ

َه��ا َواْجَعل نل
ُ
ْهل

َ
الِِم أ َقْريَِة الظَّ

ْ
ْخرِْجَنا ِمْن َه��ِذهِ ال

َ
وَن َربََّن��ا أ

ُ
ِي��َن َيُقول

َّ
اِن ال َ

ْ
��ِودل

ْ
 َوال

نَْك نَِص��ريًا﴾ )ُس���وَرُة الِنَّس���اِء: 75/4(، فهذه اآلية  ُ َا ِمْن دلَ
َ

نْ��َك َوِلًّا َواْجَع��ل نل ُ ِم��ْن دلَ
��م أن جاِه���دوا ف���ي س���بيل اهلل ونصرِة دين���ه وتحريِر المس���تضعفين  هه  توّجِ
من الرجال والنس���اء والولدان من أيدي الكفار المعتدين لتقوموا برعايتهم 
والعناية بهم. وهدف هذا الجهاد إعادة حق الحياة إلى من ُحِرَمه، واستعادة 
المكان���ة والتقدي���ر لم���ن ُس���ِلَبهما، وإلج���ام من يح���ول دون انتش���ار الدين 
العالم���ّي. فتحق���ق ذلك كّله بحول اهلل وقوته، ووقع���ت غزوة بدر الكبرى، 
وال أعل���م ه���ل يمكن ألحد أن يخرج بعدئذ -بعد كل ما فعله المش���ركون 

والوثنّيون بالمسلمين- ليقول: “ليتها لم َتَقع”؟!

ب-غزوةأحد:

لم تستسغ قريش المتكبرة هزيمة بدر، كيف وهي المغرورة المعتدية 
غليظة القلب التي ألفت الظلم والعدوان، وامتهنت السلب والنهب؟ ثارت 
��ة جبابرتها النقطاع س���بل الس���لب والنهب وانتق���ال الزعامة من مكة   حفيظ
إل���ى المدينة، وتوّل���د لديهم حّب االنتقام والمواجه���ة. حملهم هذا الحقد 
الدفي���ن إلى أطراف المدينة، فهاجموا المس���لمين ظلًم���ا وعدواًنا، فخاض 
 المس���لمون المعرك���ة للدف���اع ع���ن أنفس���هم وعما يج���ب أن يدافع���وا عنه، 
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فلم يكن أمامهم إال هذا لحفظ دينهم وشرفهم وأعراضهم، وال أحد يفعل 
غير هذا، بل ال يصح أن ُيفعل إال هذا في الحقيقة. 

ج-غزوةالخندق:

اش���تد حقد المش���ركين مرة أخ���رى بعد ُأحد واندلعت ني���ران الكراهية 
الت���ي ال تعرف االنطفاء إزاء المس���لمين، وبتوالي األيام والش���هور عظمت 
ه���ذه الني���ران واتس���عت، وامتزجت بع���داوة اليهود في المدين���ة، وأحاطت 
��ا األربع، رغبًة في إطفاء نور اإلس���الم كليًة.  بالمدين���ة المن���ورة من جهاته
أج���ل، امت���زج الغ���ّل والحق���د ال���ذي حمله المش���ركون س���نوات لإلس���الم 
��ود، لتضي���ق الخن���اق عل���ى هذه  والمس���لمين م���ع مؤام���رات وتدابي���ر اليه
 الفئ���ة القليلة من المس���لمين ف���ي المدينة المنورة، وارُتكبت أخزى ش���ناعة 
 ف���ي التاري���خ. فقابله���ا المس���لمون بش���جاعة وثب���ات بش���كل ال مثي���ل ل���ه 
في التاريخ، وقّدموا أروع البطوالت في سبيل الحفاظ على دينهم وإيمانهم 
وحماية شرفهم وأعراضهم؛ هذه البطوالت التي ستظل كالذكرى الجميلة 

في الصدور، وتظل محل افتخار إلى األبد.

 كان���ت الخندق أيًض���ا معركًة دفاعي���ًة، من جنس المع���ارك التي يمكن 
أن تقوم بها اآلن أي أمة تتعرض للعدوان كما وقع في الماضي. 

د-فتحمكة:

كان فتح مكة فتًحا مرتَقًبا وأمًرا نبويًّا جرى تنفيذه بدّقة وعلى حساسية 
كامل���ة ف���ي عدم هدر دم أح���د؛ وكان هدفه إزالَة عقب���ات جائرة حالت بين 
��م بغير حق وبي���ن العودة   المس���لمين الذي���ن ُأخرج���وا م���ن ديارهم وأمواله
��م وإحي���اء حدائقهم وبس���اتينهم، وتطهي���َر الكعبة م���ن األوثان،  إل���ى بلدته
��ون كل ي���وم خم���س م���رات، وضم���اَن الحرية للمس���تضعفين  ��ا يتجه فإليه
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من رجال ونس���اء وولدان مقهورين مظلومين أس���ارى بيد المش���ركين منذ 
��م ف���ي الحي���اة وأداء العبادات. أج���ل، كان فتًحا  س���نوات، وإرس���اَء حقوقه
مبارًكا انش���رحت به الصدور لإلس���الم، فدخلت القبائل والعش���ائر في دين 
اهلل أفواًجا، وكانوا من قبل أس���ارى في حياتهم ومش���اعرهم وأفكارهم ِلما 

يمليه عليهم سادة مكة من مطالب ومفاهيم ورغبات. 

تحق���ق فت���ح مك���ة كما ُخطط له من قبل، وعف���ا النبي  عن أهل مكة 
َمْس��ِجَد َفُهَو آِمٌن، َوَمْن 

ْ
ِب ُس��ْفَياَن َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخَل ال

َ
كاّف���ًة: “َم��ْن َدَخَل َداَر أ

ْيِه بَابَُه َفُهَو آِمٌن”)46(، وفجأًة النت بهذا التسامح والعفو العاّمِ وبتلك 
َ
َق َعل

َ
ل

ْ
غ

َ
أ

العظم���ة قلوٌب قاس���يٌة صلدة، وانش���رحت الصدور والبصائ���ر، فغدوا بحّقٍ 
أمناء البلد األمين، إال أنهم نكس���وا رؤوس���هم خجاًل مما فعلوه بالمسلمين 

ا ارتكبوه من جرائم. رون بها عمَّ من قبل، وراحوا يبحثون عن كفارة يكّفِ

دّلتن���ا هذه اإلش���ارات المجملة على أن غاي���ة النبي  من غزواته هي 
نش���ُر اإليم���ان، وإحقاق الح���ق، والدفاع ع���ن المظلومي���ن والمضطهدين، 
وتطهير س���بل الس���عادة مادي���ًة كانت أم معنويًة من عقب���ات تعرقل الوصول 

إليها، وإزالُة اعتداءات تحول دون نشر نور اإلسالم.

 وي���ا للعج���ب! ل���م تس���فر الغزوات طيل���ة ثالثة وعش���رين عاًما س���وى 
عن 375 قتياًل، أفيعدل هذا الرقم اليوم ضحايا حوادث المرور شهريًّا؟! 

)- غزو النبي  لبعض قبائل اليهود:

 ل���م يستس���غ بع���ض أه���ل الكتاب نبوت���ه ، ولم���ا انتصر المس���لمون 
ف���ي غ���زوة بدر امتلؤوا غيرًة وحقًدا حملهم على أن ُيظهروا ما في َجعبتهم 

من عداوة للنبي  وصحبه.
)46(  المعجم الكبير للطبراني: 7/8-8؛ السنن الكبرى للبيهقي: 202/9.
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أجل؛ لقد استشرى أمر يهود بني قينقاع بعد غزوة بدر، فكانوا يبحثون 
عن ذريعة لمحاربته ، وأخذوا يكيدون مع أعداء اإلس���الم والمس���لمين 
ُخفية، ويهددون النبي  عالنيًة، قالوا له -وقد اعتَدوا على امرأة مس���لمة 
ف���ي س���وقهم-: “ال يغّرّنك أنَّك لقيَت قوًم���ا ال علم لهم بالحرب، فأصبَت 
منه���م ُفرصًة، إنَّا -واهلل- لئن حاربناك لتعلَمنَّ أنا نحُن الناس”)47(؛ وبذلك 

كانوا أول من نقض العهد وأثار الفتنة وتعرض لنساء المسلمين بالسوء.

أما بنو النضير فرغم ما بينهم وبين النبي  من عهد اتفقوا مع قريش 
. ا على جبهة مشتركة ضد اإلسالم ونبيه سرًّ

وأم���ا بن���و قريظة فرغم حلفهم مع النبي  نكثوا عهدهم يوم الخندق 
ي���وم أن بلغ���ت القلوب الحناج���ر، والتحقوا بجبهة قري���ش ليهدموا حصن 

اإلسالم من داخله.

وذك���ر الم���ؤرخ المص���ري حس���ن إبراهي���م حس���ن ف���ي كتاب���ه “تاريخ 
اإلس���الم” أن النبي  لم يتخّل عن عدله واس���تقامته وحلمه إزاء ما صدر 
عن اليهود من خيانات متتابعة، ولم يعاقبهم على ما بدر منهم من خيانات 
ومحاوالت لضرب اإلس���الم م���ن الخلف إال بقدر الج���رم الذي ارتكبوه، 

وإنما فعل ذلك دفاًعا عن حقوق اإلسالم والمسلمين)48(.

��ود تغلي وال تهدأ؛  مض���ت غزوة الخن���دق وما فتئت مراجل حقد اليه
فوضعوا له الس���ّم ف���ي الطعام، وهّموا أن يرموه بصخ���رة من أعلى المكان 
ال���ذي يجل���س فيه، وحاك���وا له المكاي���د المتوالي���ة، وحّرضوا علي���ه أعداء 
اإلس���الم كلهم بش���تى صنوفه���م، ولم يتوانوا ف���ي قرار محاربة المس���لمين 
سّرا وعالنية، ولم تفتر عزيمتهم وسعيهم في إثارة الفتن بالمدينة المنورة. 

)47(  سيرة ابن هشام: 47/2.
)48(  حسن إبراهيم حسن: تاريخ اإلسالم، 110/1.
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���ه، وقرر إجالءه���م م���ن المدينة لتنع���م العاصمة  فلح���ظ النب���ي  ه���ذا كلَّ
اإلسالمية باألمن واألمان.

 وبع���د إج���الء اليه���ود م���ن المدين���ة ب���دؤوا يتجمع���ون ه���م وغيره���م 
في خيبر، واتخذوا منها معقاًل وِحصًنا. فبدأ األمر ينذر بخطر أكبر؛ فيهود 
خيب���ر يضّيقون الِخناق على العرب الفقراء بمعامالتهم التجارية المنحّطة، 
ويعقدون صفقات تجارية مع قريش مّرة ومع الرومان مّرة أخرى، لينالوا 

من المسلمين ويطفئوا نور اإلسالم. 

ق���رر النب���ي  لمواجهة ه���ذه المكايد الت���ي ال تنته���ي أن يحكم خيبر 
بأح���كام اإلس���الم العادلة، ففتح خيبر بعد غ���زوة األحزاب وأدخلها تحت 

حكمه في ظل النظام اإللهي العادل.

وبهذا الفتح س���يطر المس���لمون على ه���ؤالء الضاربين ح���ول المدينة 
الذين أفس���دوا كل ش���يء، ولم يك���ن هّمهم إال المك���ر والمكيدة والكذب 
وخ���داع اآلخرين، فحي���ل دون إضرارهم بغيرهم، وكتب األمان لإلس���الم 

والمسلمين.

ُتوف���ّي النب���ي ، وجاء عه���د الخلفاء الراش���دين وم���ا زال بعض أهل 
الكت���اب ف���ي الغ���در والخيان���ة يوغل���ون، فف���ي حروب ال���ردة قام���وا بمهاّم 
اس���تفزازية فأّلب���وا الروم -والمس���لمون مش���غولون بمش���كالتهم الداخلية- 
وش���كلوا شبكات تجس���س للّروم والساسانيين، وعملوا على هدم اإلسالم 
ب���ال ه���وادة. وآخ���ر ذلك محاول���ة اغتيال عب���د اهلل ابن أمي���ر المؤمنين عمر 
 ب���ن الخط��اب ، فلم���ا تفاق���م أمرهم استش���ار س���يدنا عم���ر  الصحابَة 
ٌل ال ينفك عن اإلس���الم والمس���لمين   ف���ي مس���ألة إجالء بعضه���م؛ إنهم ُدمَّ
 ،)49( ف���ي ش���به الجزي���رة العربية، واعتمد في ذلك على إش���ارة م���ن النبّي
ْخِرَجنَّ اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َجِزيَرِة اْلَعَرِب َحتَّى   )49(  عن عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول اهلل  يقول: "أَلُ

            اَل َأَدَع ِإالَّ ُمْسِلًما" )البخاري: الجزية، 6؛ مسلم: الجهاد والسير، 63 )واللفظ لمسلم(.



------------------------------------------------------------  [الرّد على ُشُبهات الَعصر]  110

فنزل اليهود أرًضا قصيًَّة عن عاصمة اإلس���الم وُأعطوا أراضي وممتلكات 
في األرض التي ُأْجلوا إليها.

ال أعل���م، هل هناك ش���يء آخ���ر يمكن أن تقوم به دول���ة اليوم إذا فعل 
معها اليهود ما فعلوه بالمسلمين حينذاك؟

)- ما فعله النبي  بالرومان ونصارى العرب:

بع���ث رس���ول اهلل  في الس���نة الثامنة من الهج���رة الصحابيَّ الحارَث 
ابن عمير األزدي إلى ملك الّروم بالش���ام أو إلى ملك بصرى ومعه رس���الة 
 يدعوه���م النب���ي  فيها إلى اإلس���الم بأس���لوب لّيِن، فعرض له ش���رحبيل 
 اب���ن عمرو الغس���اني فقتل���ه، قتله والن���اس جميًعا يقرون بالقان���ون الدولي: 
“ما على الرسول من سبيل”، ولما بلغ النبي  خبره أنفذ إلى مؤتة جيًشا 

 . قوامه ثالثة آالف، وأّمر عليهم زيد بن حارثة

ا يزيد عنهم 20-30 ضعًفا، ورغم  بلغ المسلمون مؤتة وواجهوا عدوًّ
ذل���ك صمدوا بفضل من���اورات خالد العبقرية، وقفلوا راجعين إلى المدينة 

بأقّل الخسائر.

��ة الروماني���ة والساس���انية لإلس���الم، وكُث���رت  ث���م تفاق���م ع���داء الجبه
االستفزازات عدًدا، لكن الحروب التي خاضها  طول حياته السنية عبارة 
عما ذكرنا، وهي حروب دفاعية. بل لك أن تقول: إنه لم ُيشِهر السيف قط 
على مدار حياته النورانية إال إذا اضطر إليه. فهو إنما ُأرسل رسواًل، ليبلغ 
 رس���الة ربه الش���املة إلى اإلنس���انية كاّفًة في أرجاء العالم قاطبًة، فما كان له 
��و رس���ول اهلل، واإلنس���انية بحاج���ة إل���ى رس���الته الت���ي  ��ا؛ فه أن يك���ّف عنه
��ات المذكورة  ��ا إليها لتس���عد وَتْبُلَغ الح���قَّ والحقيقة، فقامت الجبه حمله
 بوض���ع عقب���ات أمامه لتح���ول دون تبليغه لهذا الخير الع���اّم، وهذا ما كان 
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ًعا منها، فعلوا فعلتهم وتغلَّب رس���ول اهلل صلوات ربي وس���المه عليه  متوقَّ
 عل���ى م���ا نصبوه م���ن عراقي���ل، ورغم وج���ود ما ُيس���تغرب من ِقب���ل الذين 
ال يرون حقائق األشياء وِحَكم األحداث، لكّن المهم أنه حقق نتائج طّيبًة. 

إنما أرس���له اهلل  لفتِح القلوب ببراهين القرآن األلماس���ية، وإرش���اِد 
اإلنس���انية إلى س���عادة الدارين الدنيا واآلخرة، وربِط القلوب التي تش���تتت 
هنا وهنالك باهلل ، وتوجيِهها إلى التوحيد، وإعادِة اإلنسان إلى إنسانيته، 
وإحياِء مبدأ المساواة المتهدم والتوازن المزعَزع بين الناس وإقامِة العدالة 
الش���املة م���رة أخرى، وإرس���اء مب���دأ حفظ الم���ال والنف���س والعرض على 
أس���س سليمة. وكان واجبه في تبليغ رسالته أن يخاطب العقول والقلوب 
واألرواح، وأاّل يلج���أ إل���ى اإلك���راه مطلًقا؛ وهكذا فعل. أج���ل، لقد اختار 
ْد 

َ
يِن ق َراَه ِف ادِلّ

ْ
 إِك

َ
منهج اإلقناع والتعليم وسلك مسلك الشرع الرّباني: ﴿ل

ُعْرَوةِ 
ْ
اُغوِت َويُْؤِمْن بِاهللِ َفَقِد اْسَتْمَسَك بِال ّ َفَمْن يَْكُفْر بِالطَّ َغِ

ْ
َ الرُّْش��ُد ِمَن ال تَبَيَّ

ُ َسِميٌع َعلِيٌم﴾ )ُسوَرُة الَبَقَرِة: 256/2(.. وخاطب العقول  َها َواللَّ
َ
 انِْفَصاَم ل

َ
َق ل

ْ
ُوث

ْ
ال

َمْوِعَظِة 
ْ
َمِة َوال

ْ
ِك

ْ
َّك بِاحل

ِ  َسبِيِل َرب
َ

والقلوب في ضوء الدستور القرآني: ﴿اُْدُع إِل
ُم 

َ
ْعل

َ
ُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوُهَو أ

َ
ْعل

َ
ْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أ

َ
ِت ِهَ أ

َّ
ُهْم بِال

ْ
ََسَنِة وََجاِدل احلْ

ُمْهَتِديَن﴾ )ُس���وَرُة النَّْحِل: 125/16(.. وعِلم لزوم التمييز بين وظيفة الرس���ول 
ْ
بِال

إِْن 
َ
ِطيُعوا الرَُّس��وَل ف

َ
ِطيُعوا اهلَل وَأ

َ
ْل أ

ُ
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ْ
ْيُكْم َما ُحِّل

َ
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َ
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َ
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َّ
تََول

ْر 
ّ
َذكِ

َ
ُمبُِي﴾ )ُس���وَرُة النُّ���وِر: 54/24(.. واتخذ من التوجيه اإللهي: ﴿ف

ْ
 ال

ُ
َلَغ  الْ

َّ
إِل
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َ
ْس��َت َعل

َ
ٌر  ل

ّ
نَْت ُمَذكِ

َ
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يتصرف َوْفًقا له وهادًيا يرشده.. ورغم ما قام به األعداء من أعمال وِفعال 
ُم بَِما 

َ
ْعل

َ
ْ��ُن أ

َ
ش���ائنة ال تلي���ق به واصل س���يره في ض���وء البي���ان القرآني: ﴿ن

 وَِعيِد﴾ )ُسوَرُة ق: 45/50(.
ُ
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ْ
ْر بِال

ّ
َذكِ
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ُ
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َة سنوات عن األرواح الطاهرة والقلوب النقيَّة  أجل، ظلَّ  ينّقب ِعدَّ
بال ضيق أو ضجر، ولم يقابل الس���يئة بالس���يئة، بل خاطب قلوًبا لم ُتغيَّب 
 اإلنس���انية فيه���ا، ودخل في حوار م���ع عقول لم تتل���وث باإللحاد والكفر، 

بل إنه لم يتوان عن تبليغ رسالته وإن في أحلك الظروف.

ولم���ا ج���اء الي���وم ال���ذي ع���مَّ في���ه ن���وُر اإلس���الم أرج���اء األرض كاّفًة 
أخ���ذت األرواح التي ألفت الظالم والظل���م والجور تضيق وتتضجر أكثر، 
��ات ليطفئ���وا ن���ور اإلس���الم وينالوا من المس���لمين  لون جبه  وب���دؤوا يش���ّكِ
وإن كّلف ذلك ما كلَّف؛ إال أنَّ ذلك العمل النوراني الذي كان أمًرا من اهلل 
والوظيفَة األساسية لرسول اهلل قد تقبَّله المؤمنون وأصبح عشقهم وغايتهم 
المثل���ى، فنذروا أنفس���هم لتحرير اإلنس���ان من األف���كار الجاهلية، ودحِض 
��ة الكاذبة، وحمايِة  الخراف���ات، وتطهي���ِر المعابد والصدور من عالئق اآلله
ها، وكفالة حرية  الضعفاء والمظلومين، ودرِء الظلم واالضطهاد بأشكاله كّلِ
الدين والعقيدة، ونش���ر نور اإلس���الم في أمن وأم���ان، والرقّي بمبدأ العدل 
والمس���اواة واألخوة بين الناس... فلم يتخلف هؤالء الربانيون -وال ُيعَقل 

أن يتخلفوا- عن هذا الطريق النوراني. 

  ث���ّم إن���ه لم���ا كان الهدف هو س���الم العال���م وصالحه، دع���ت الحاجة 
إلى القضاء على من يحولون دون بلوغ نور الحق إلى أرجاء العالم، ودحِر 
 م���ن يعت���د على اإلس���الم، ومعاقبة من يريد إطفاء ن���وره. وهذا ال يعني أبًدا 

أن اإلسالم قد انتشر بالسيف.

 نع���م، دخ���ل اإلس���الم معظ���م الب���الد الت���ي فتحه���ا وحكَمها ب���ال جيش 
وال قت���ال، هك���ذا انتش���ر ف���ي عهد النب���وة بين الع���رب، وعلى هذه الش���اكلة 
انتش���ر في إفريقيا وجنوب آس���يا. بل يمكن أن يقال: إن المس���لمين األوائل 
لم يذهبوا باإلس���الم هن���ا وهناك، بل بفتح قلوب الن���اس في أرجاء األرض 
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��م. أج���ل، لم يلجأ المس���لمون   َأَت���وا بالن���اس إل���ى اإلس���الم وانصهروا معه
ا- إال لحفظ التوازن  إل���ى الس���يف -بصرف النظر عن اس���تثناءات قليلة ج���دًّ
العالمّي وحماية المظلومين والمضطهدين، فأّدبوا أهل الظلم والغدر وأعداء 

النور، ومع ذلك لزموا نهج العدل واالستقامة فلم يجوروا على أحد. 

 أج���ل، إن مجتمًع���ا يل���زم الح���ق واالس���تقامة ف���ي الح���رب والغلبة بل 
في قتل من وجب قتُله لهو المجتمع المس���لم، وإليكم عدًدا من الدس���اتير 
المهّم���ة الت���ي اضطلع المس���لمون بتطبيقها منذ عهد الخليف���ة األول حتى 

يومنا هذا:

ال تخونوا وال تغّلوا.  -3

وال تغدروا وال تمثلوا.  -(

وال تقتلوا طفاًل صغيًرا وال شيًخا كبيًرا وال امرأة.  -(

وال تعزقوا نخاًل، وال تحرقوه، وال تقطعوا شجرًة مثمرة.  -4

وال تذبحوا شاًة، وال بقرًة، وال بعيًرا إال لمأكله.  -5

غوا أنفس���هم ف���ي الصوامع، فدعوه���م وما فّرغوا  وإذا مررت���م بق���وم فرَّ  -6
أنفسهم له.

توّض���ح ه���ذه الدس���اتير الجهادي���ة التي ل���م نذك���ر منها إال اليس���ير أن 
المسلمين األوائل قد سبقوا العالم الحديث بكثير. أجل، لقد حّرم اإلسالم 
الغ���در ولو بالعدّو، والتمثيَل وعقاَبهم بالحْرق، وعْزَق نخيلهم وبس���اتينهم 
وحْرَقه���ا؛ وجع���َل من مبادئه إعالَم الجبهة المعادي���ة بالحرب قبل إعالنها، 
وإذا حارب قوًما ال يجيز الغارة عليهم دون دعوتهم إلى اإلسالم وتعريفهم 
بالحقيقة؛ وإذا لقي المسلمون العدو أمرهم بأن تكون نّيتهم إعالء كلمة اهلل 

في أرجاء العالم فقط.
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��م وجه اهلل في كل حركاتهم  فبفض���ل إخالص هؤالء األوائل وابتغائه
وس���كناتهم ُزرعت الثقة واألمان ف���وًرا في قلوب أهل البالد التي فتحوها، 
فأخذ الناس يدخلون في دين اهلل أفواًجا. وإال َلما كان باستطاعة حفنة من 
الناس انبعثت من قلب الصحراء أن تسود وتحكم ثالث قارات، وتحافظ 

عليها على مدى عّدة عصور.

كثي���ر من اإلمبراطوريات على مّر التاريخ قامت بالس���الح والحروب، 
س���وها، ولم يع���د لها ِذكر.   ولكن س���رعان ما انهارت وتالش���ت هي ومؤّسِ
ا اإلس���الم فإن اإلنس���انية ما زالت تش���عر بوزنه في أرجاء العالم منذ أكثر  أمَّ
من ألف سنة رغم محاوالت التخريب والتدمير التي تعّرض لها، فِسرُّ هذا 
لح والصالح واألمن واألمان والرحمة الش���املة التي تسري  يكمن في الصُّ

في روحه.

إًذا ليس الس���الح والقوة أصاًل وغايًة في اإلس���الم، بل كالهما حارس 
لرس���الة القرآن وحافظ لنور اإلسالم؛ اس���تخدمها اإلسالم في إحياء الحق 
وإقامِة حرية الفكر وتهدئة َروع المظلومين والمضطهدين ونصرة الضعفاء 
والبائس���ين، وواجه بها أصحاب القلوب المغلقة واألفكار المس���بقة الذين 
يرون الحّق في القوة، ويتخذون الحياَة البهيمية هدًفا، ويس���تمتعون بالظلم 
ون بأنفس���هم ش���به آلهة. فبهذه القوة َضِمن اإلس���الُم للناس  والغدر، وَيعتدُّ
جميًعا حرية االختيار واالعتقاد، وهذا جعلهم يؤمنون ويرضون باإلس���الم 
الذي يخُرج هو والقلوب الصافية واألفكار الس���ليمة والعقل والمنطق من 

مشكاة واحدة.

أجل، إنه النظام الذي تنشده الروح ويعّده الفكر طَبعيًّا وفطريًّا، وُيسّلِم 
ّيِين  له العقل والمنطق. أما القوة فهي لتمزيق الحجب التي تحول بين الماّدِ
الذين يرون أن القوة هي كل ش���يء وبين رؤية اإلس���الم الذي هو معرض 
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للجمالّي���ات، وللقضاء عل���ى كّل ماِرٍد متمّرد على الحقيقة يصّد الناس عن 
الوص���ول إل���ى من���اخ اإلس���الم الجميل، وللكش���ف عن جس���ر العبور نحو 

السعادة األبديَّة أمام األبرياء والمضطهدين واألرواح التي تنشد الحقيقة.

الواقع يشهد أن أعداء اإلسالم لم يتوانوا من قبل ومن بعد في تشويه 
ص���ورة اإلس���الم والمس���لمين؛ ليتس���تروا عل���ى ظلمهم وغدرهم وس���لبهم 

ونهبهم وسفكهم للدماء، ويلفتوا األنظار إلى نواٍح أخرى.

إن الذي ظلم واس���تخدم الس���الح والجنود هو فرع���ون؛ آذن بالحرب 
على كّلِ معبود ليجبر شعبه على عبادة “أخناتون”، وأغلق المعابد األخرى 
ًة. ولم َيَتس���ّن للبوذية أن تصل إلى س���يالن وجنوب آسيا إال بما مارسه  كافَّ
 “أس���وكا” من قمع واضطهاد وإكراه، وما المازدية س���وى س���فينة أبحرت 

في سيل من الدم سفكه “كوباط”، ثم ُدفنت معه في مقبرة التاريخ.

وجاء قسطنطين عام 313م ليرغم الناَس على اعتناق النصرانية بمكره 
 ال يتص���وره عق���ل، بل���ه ظلم���ه واس���تبداده؛ وحارب ش���ارلمان الساكس���ون 
ر، وتنصرت مصر بعد سفك  33 سنًة كاملًة فأنهكهم وأرغمهم على التنصُّ
رت روس���يا كرًه���ا عندما واجهت الدنمارك  دم���اء اآلالف من الناس، وتنصَّ

كيال تغرق في بحيرات الدم والصديد. 

تعلمون أّن ما ذاقه وما تجرعه العالم اإلسالمّي طوال عصور من ظلم 
وتنكي���ل على أيدي الصليبيين ال ِلش���يء أمٌر يف���وق الوصف والبيان، حتى 
إن الفاتي���كان أعرب���ت ف���ي الفترة األخيرة عن أس���فها في ه���ذا الصدد. لقد 
هدم���وا وأحرقوا البالد التي دخلوها في س���بيل إرغ���ام الناس على التنصر، 
وذبحوا أهلها ولم يرعوا ذّمًة لش���يخ كبير أو امرأة أو طفل، ونهبوا وس���لبوا 
ل���وا المس���اجد والزواي���ا إل���ى إس���طبالت للخيول،  القب���ور والمعاب���د، وحوَّ
 فعل���وا ذل���ك كل���ه وهم يزعم���ون أنه���م يحس���نون للنصرانية، وخير ش���اهد 
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��م والتحف اإلس���المية الت���ي يعرضونها اليوم ف���ي أرجاء  عل���ى ذل���ك ُكُتبه
 العال���م كاّف���ًة، وخاص���ًة المس���تبّدين والقمعّيي���ن الذي���ن يس���َعون للس���يطرة 
ون بما قام به هؤالء   على العالم وحدهم... إن الكّتاب الغربّيِين الذين ال يعتدُّ
من فظاعات وشناعات بل يتجاهلونها بعيدون عن اإلنصاف والموضوعية 
حت���ى يوَث���َق بهم وبكالمهم، ومثلهم من نحا نحوهم بال وعي من نظرائهم 

في العالم اإلسالمي.

وليس ما عرضناه آنًفا محض ادعاء بل هي حقائق تدعمها أدلة، كتب 
��ا مئات المنصفين م���ن الكّتاب الغربيين أمثال توماس أرنولد وتوينبي؛  عنه
أّكدوا أن المسلمين لم يسفكوا الدماء في البلدان التي فتحوها ولم يلجؤوا 
إل���ى الق���وة واإلكراه؛ ونرى م���ن المفيد هنا التذكير بعدد م���ن الوقائع التي 

تشير إلى ذلك:

لم���ا فت���ح المس���لمون دمش���ق اعتن���ق معظ���م الن���اس اإلس���الم،   -1 
أما اآلخرون فدخلوا في ذمة المس���لمين وعهدهم، ثم دخلوا في اإلس���الم 
باختيارهم ومحض إرادتهم شيًئا فشيًئا، بل إن من ظل على النصرانية منهم 
ُهرع���وا إلى الكنائس يدعون اهلل أن ينصر المس���لمين عندما حاول الرومان 

المسيحيون االستيالَء على دمشق مرة أخرى.

2- ذك���ر توم���اس أرنول���د في كتابه “تاريخ انتش���ار اإلس���الم” أن كل 
الدول اإلفريقية التي دخلها الرومان وفي مقدمتها مصر عانت كثيًرا تحت 

ِنير الحكام المسيحيين إلى أن بزغ نور اإلسالم في تلك األماكن.

أجل، بفضل اإلس���الم عاد الش���عب المصري إلى إنسانيته مرة أخرى، 
ا خ���الل الفتوحات اإلس���المية إلفريقيا ثم غدت   فكان���ت مص���ر مركًزا مهمًّ

في الفترات التالية مهًدا للحركات العلمية والثقافية. 
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3- وم���ن الحقائ���ق الت���ي اتفق عليها كثي���ر من األصدق���اء وجمع من 
األعداء أن شعب األندلس عندما اعتنق اإلسالم، تحّولت إسبانيا إلى مركز 
ثقاف���ي علم���ي مهم تحت راية اإلس���الم على مدى ثمانية ق���رون؛ وال يليق 
بن���ا أن نذكر هنا ما قامت به بعض الدول الغربية ضد اإلنس���ان واإلنس���انية 

والعلم والثقافة بعد ذلك.

4- فت���ح العثماني���ون إس���طنبول ودول البلقان وأوربا الش���رقية بالعدل 
والنََّصَف���ة والعّف���ة والمرحمة؛ فاعتنق���ت الدول المنهزمة اإلس���الم بإرادتها 

واختيارها. 

��ر اعتنقت  ��ا أن ب���الد م���ا وراء النه 5- وم���ن الحقائ���ق المجم���ع عليه
اإلس���الم بإرادتها واختيارها وهكذا السالجقة من بعد، واضطلعوا بوظيفة 

رفع راية اإلسالم عدة عصور، وحققوا هذا بفضل نور اإلسالم.

6- دخل اإلس���الم ف���ي أوغندا والصومال وس���ومطرة وجاوا والفلبين 
على يد الدعاة الربانيين، واستحس���ن ش���عوب هذه البلدان اإلسالَم وقبلوه 
وعمل���وا ب���ه لم���ا رأوا في س���لوكيات هؤالء المرش���دين اللطف���اء من لطف 
وظرافة وأخالق حس���نة، يعترف بهذا كثير من الكّتاب الغربيين من أمثال: 

توماس كارليل، وغوستاف لوبون، وتوماس أرنولد، وتوينبي. 

ُعرف المس���لمون واش���تهروا بأنهم كالَحَفظة من المالئكة، هكذا كان 
األمر في معظم البالد التي دخلت تحت مظلة اإلس���الم على مّر التاريخ، 
لم يْش���ُك منهم ِذّميٌّ قّط، واس���تمر هذا الحال الذي تحّفه السكينة والراحة 
حت���ى ق���ام الغربي���ون بتحري���ض ذميين يعيش���ون ف���ي المجتمع اإلس���المي 
إلثارة المش���كالت ِتباًعا في بقاع العالم كّله. إن هذه الشعوب التي وقعت 
 فريس���ًة لهؤالء ندمت فيما بعد على ما قّدمت وبكت، بكت ولكن هيهات 

فقد فات األوان.



------------------------------------------------------------  [الرّد على ُشُبهات الَعصر]  118

نعم، إن اإلسالم هو النظام الوحيد الذي جاء بمبادئ السالم العالمي، 
وناش���د العقل والروح والوجدان مًعا، وغل���ب خصومه بالحجة والمنطق، 
وال نظي���ر ل���ه في ذلك. والمس���لمون -وهم من يمثل ه���ذا النظام- تعلقت 
��م بن���ور الكتاب والس���نة، وبهديهما اهت���دوا إلى جعل الك���ون مهًدا  أفئدته
لألخ���وة، فبحث���وا ع���ن س���بل التحاور م���ع الن���اس جميًعا بأي ش���كل. فقد 
أرشدهم القرآن الكريم إلى أنَّ األساَس في التعامِل مع الناس هو المروءة 
والش���هامة، ودلَّهم على أعلى الغايات الت���ي ال بد أن َيصُبو إليها المؤمنون 
ْم ِمْن 

ُ
ْم ُيْرُِجوك

َ
يِن َول ْم ِف ادِلّ

ُ
وك

ُ
��ْم ُيَقاتِل

َ
ِيَن ل

َّ
بقول���ه : ﴿لَ َيْنَهاُكُم اهلُل َعِن ال

ُمْقِس��ِطَي﴾ )ُس���وَرُة اْلُمْمَتَحَنِة: 
ْ
ِْهْم إِنَّ اهلَل ُيِبُّ ال وُه��ْم َوُتْقِس��ُطوا إِلَ ْن َتَبُّ

َ
��ْم أ

ُ
ِديَارِك

8/60(، بل يمكن أن يقال: إن اإلس���الم يفّضل البر واإلحس���ان في التعامل 

مع اآلخر أيًّا كان، فقد أوصى المس���لم مثاًل بحس���ن معاملة أبويه وإن كانا 
 ُ

ُ
ُه َوْهًنا َعَ َوْهٍن َوفَِصال مُّ

ُ
ْتُه أ

َ
يِْه َحَل َساَن بَِوادِلَ

ْ
ْيَنا اإِلن مشركين، يقول : ﴿َوَوصَّ

ْن تُْشَِك ِب 
َ
َمِصرُي  َوإِْن َجاَه��َداَك َع أ

ْ
َّ ال يْ��َك إِلَ ْر ِل َولَِوادِلَ

ُ
ِن اْش��ك

َ
 ِف َعَم��ْيِ أ

ا َواتَّبِْع َس��بِيَل 
ً
ْنَي��ا َمْعُروف لَ تُِطْعُهَم��ا َوَصاِحْبُهَم��ا ِف ادلُّ

َ
��ٌم ف

ْ
َك بِِه ِعل

َ
يْ��َس ل

َ
 َم��ا ل

وَن﴾ )ُسوَرُة ُلْقَماَن: 14/31-
ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
ُّئُكْم بَِما ك

نَبِ
ُ
أ
َ
َّ َمرِْجُعُكْم ف َّ ُثمَّ إِلَ نَاَب إِلَ

َ
َمْن أ

15(. وَأْرَش���َد المس���لمين إلى أعلى درجاِت اللين عند مجادلة أهل الكتاب 

ِت ِهَ 
َّ
 بِال

َّ
ِكَتاِب إِل

ْ
ْهَل ال

َ
وا أ

ُ
َاِدل

ُ
وبي���ان الح���ق والحقيقة لهم، يقول : ﴿َولَ ت

ُموا ِمْنُهْم﴾ )ُسوَرُة الَعْنَكبوِت: 46/29(.
َ
ِيَن َظل

َّ
 ال

َّ
ْحَسُن إِل

َ
أ

لذل���ك عام���ل نبينا  جميع من الذوا باإلس���الم بالحس���نى وأحس���ن 
هم والمس���لمين س���واء في الحقوق، وبكل  إليهم، وَمن قِبل ذمتنا منهم عدَّ
وسيلة أشعرهم بأنه ُأرسَل رحمة للعالمين؛ فإن دَعوه أجاب دعوتهم وأجّل 
جنازتهم وعاد مريضهم، بل استدان عليه الصالة والسالم من أهل الكتاب 
ورهنهم درعه، وباع واشترى منهم، وجعل كل من كان في ذمة المسلمين 
 ف���ي ع���زة ال���ورود، وأعط��ى لحقوق أه���ل الذم���ة كرامًة ال س���بيل للوصول 
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ْنُت 
ُ
نَ��ا َخْصُمُه، َوَمْن ك

َ
أ
َ
يًّا ف إل���ى قدرها ومكانتها عندم���ا قال : “َمْن آَذى ِذمِّ

ِقَياَم��ِة”)50(؛ وبّي���ن للمس���لمين حرمة قت���ل المعاهد 
ْ
 َخْصَم��ُه َخَصْمُت��ُه يَ��ْوَم ال

َتَل 
َ
أو الذم���ّي، وحّذره���م ب���أن ذلك ق���د يحرمهم من دخ���ول الجن���ة: “َمْن ق

ْرَبِعَي َعًما”)53)، فأشار 
َ
يََها تُوَجُد ِمْن َمِسرَيةِ أ ََنِّة َوإَِنّ رِ ْم يَِرْح َراِئََة اجلْ

َ
ُمَعاَهًدا ل

بذل���ك إل���ى أعل���ى ذرى القيم اإلنس���انية، التي ل���م ولن يس���تطيع أي نظام 
قانوني أو فكر فلسفي إنساني قديًما أو حديًثا أن يبلغها.

ومثلما كان كل شيء في عهد النبي  يجري على نحو يفوق الوصف 
كذلك نرى خلفاء المسلمين -عدا ما كان في بعض العهود القاتمة القليلة- 
 ق���د أظه���روا مثل تلك العناي���ة الفائقة في حفظ أمانة اإلس���الم التي ورثوها 

عنه ، ورضي اهلل عنهم ورضوا عنه. 

)50(  تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 342/9.
)51(  البخاري: الجزية، 5.





 

قدرة االإ�سالم على حل جميع امل�سكالت

�س�ؤال: هل لدى اإلسالم حّل لكّل قضية؟

اجل�اب: أجل، إنه كاٍف واٍف، وما قلناه باألمس أصبح الناس جميًعا 
يعترف���ون ب���ه اليوم، وإقب���ال الكثيرين في الغرب على اعتناق اإلس���الم خير 

دليل على ما نقول.

سه وواضعه؟  هب أن لمصنٍع ما نظاًما يعمل به، فمن أعرف به من مؤّسِ
ه���ا أنت���م ترجعون في تش���غيل أس���هل آل���ة إلكترونّي���ة إلى من يع���رف نظام 
تشغيلها؛ واهلل هو خالق اإلنسان، فهو أعلم بنظام حياة اإلنسان االجتماعية 
َبرُِي﴾ )ُس���وَرُة اْلُمْل���ِك: 14/67(،  ِطيُف الْ

َّ
َق َوُه��َو الل

َ
��ُم َمْن َخل

َ
لَ َيْعل

َ
والفردي���ة، ﴿أ

فالوسيلة الوحيدة الكفيلة بسعادة البشر في الدنيا واآلخرة هي ِديُن اهلل. 

واليوم يسّلم الناس جميًعا بهذه الحقيقة؛ فاألنظمة التي وضعها البشر 
��ا كان مؤقًت���ا، ومنه���ا نظام اإلقطاع والرأس���مالية  ��ا، ونجاحه َأْفلس���ت برمته
واالش���تراكية والشيوعية، فرغم أنها كانت من أشهر النظم على مر التاريخ 
إال أنها انهارت واندثرت ِتباًعا، وخلفت وراءها صراًخا وعوياًل ال ينقطع، 

بينما لم يفقد اإلسالم من جوهره شيًئا قط منذ ظهوره حتى اليوم. 

عاة الذين لهم ُعًرى وثيقة مع اهلل َيْلَقون  والغرب على وعي بهذا، فالدُّ
استحس���اًنا وقبواًل حس���ًنا في العديد من الدول الغربي���ة، وقاعات الكنائس 

اليوم غدت تتنفس عبق محبة اإلسالم.
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والي���وم تتج���ه اإلنس���انية الت���ي أثقلتها مش���كالت العصر إلى اإلس���الم 
م���ن جديد، وقد اتس���عت كثي���ًرا دائرُة قناع���اٍت ترى أنَّ اإلس���الم هو الحلُّ 

لمعضالٍت مستعصيٍة طاَل أنين البشرية تحت وطأتها. 

والي���وم يعت���رف الن���اُس به���ذه الحقيقة جميًع���ا حتى بعض م���ن يعادي 
��م وش���هاداتهم، والح���ق ما ش���هد   اإلس���الم، وه���ذا ال يخف���ى ف���ي أحاديثه

به األعداء.

وما أكثر َمن أس���لم في أوربا اآلن لكنهم يخش���ون َمن حولهم فُيخفون 
إسالمهم.

��ا واحدة  ���ل له���ذا ف���ال ب���د م���ن إحص���اء القضايا كله وإذا أردن���ا أن نمّثِ
 واح���دة، لنبي���ن كي���ف ح���ّل اإلس���الم كالًّ منها عل���ى حدة، وهذا ال تتس���ع 

له عدة مجلدات، ويتعذر سبر أغوار موضوع كهذا في جواب سؤال.

 وع���الوة عل���ى ذل���ك، فعل���ى ه���ؤالء أن يبّين���وا لن���ا أي معضل���ة تع���ّذر 
على اإلس���الم حلُّها لنُرّد ونبّين، لكنهم لما س���ألوا سؤااًل نظريًّا كان جوابنا 
مثَله، ناهيك عن أن كثرة الكالم في المسلَّمات عبث، وهو ما ال يستحسنه 

اإلسالم ألبتة.



 

منطقية االإ�سالم والتعبدية

�س���ؤال: يقال إن الســـالم دين يالئم العقل والمنطق، ولكنه يستند 
إلى النصوص وهذا يستوجب التسليم واإلذعان، فكيف الجمع بينهما؟

اجل���اب: أجل، ه���و كذلك، فاإلس���الم موافق للعق���ل والمنطق وهو 
يس���تدعي اإلذعان والتس���ليم كذلك. ذلك ألن العق���ل والمنطق ال يضاّدان 
اإلذعان والتس���ليم. فقد يكون شيء ما منطقيًّا، ويستلزم التسليم به. كذلك 
ال يس���تطيع أح���د االدع���اء بأن ش���يًئا ما إن اقتضى التس���ليم فه���و ال بد غير 
منطق���ي، فالمنط��ق ال يقبل مثل هذا االدعاء. واآلن لنش���رح هذا الموضوع 

في نطاق العقل والمنطق.

لقد تناول اإلس���الم المس���ائل التي يجب اإليمان بها بكتابه الذي يقرأ 
الك���ون ويش���َرحه لنا بش���كل عقل���ّي ومنطقّي. وبع���د القيام بإثب���ات ألوهيته 
وربوبيته تعالى بهذا الشكل، تناول النبوة المتالزمة مع هذه األلوهية وهذه 
ا، إذ ال بّد من أنبياء  الربوبي���ة -وه���ي نتيجة ضروري���ة لها- بأدلة مقنعة ج���دًّ
يقومون باإلرش���اد وإع���الن وبيان األلوهي���ة والربوبية، ثم ش���َرح هذا بأدلة 
عقلية ومنطقية قوية. وتناول أيًضا البعث بعد الموت. أجل، يقتضي العقل 
��ق بع���ث الناس ليحَي���وا حياًة أبديًة، وإال كان���ت غريزة حب الخلود  والمنط
��م عبًثا ودون معنى، وبما أن اهلل تعالى من�زه عن العَبث، فال بد  ��اة له المعط
من إهداء مثل هذه الحياة األبدية لإلنس���ان، والذي خلق الوجود أول مرة 

هو الذي ُينشئ النشأَة اآلخرة.
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الق���رآن كالم اهلل، ول���و اجتمع اإلنس والجن على أن يأتوا بآية واحدة 
مشابهة آلياته َلما استطاعوا ذلك. وما دام هو كالم اهلل تعالى، إًذا فالُكتب 
حف السماوية األخرى التي صّدقها القرآُن من كالم اهلل تعالى أيًضا. والصُّ

��ذه المواضيع التي س���بق أن تناولناها   ل���ن ندخل في ش���رح مفّصل له
في مواضع أخرى بش���كل مفّصل، ولكننا أَش���رنا إليها إلعطاء فكرة عنها. 
وبع���د القي���ام باإلثبات والبرهنة على جميع مس���ائل العقيدة بش���كل عقلي 
 ومنطق���ي نصل إل���ى موضع ال يمكن الس���ير فيه بأرجل المنط��ق وأدواته، 
ألن معاني الحقيقة التي يحس���ها اإلنس���ان في وجدانه وقلبه فهي من القوة 

حتى إن جميع األدلة تغدو ضعيفًة باهتًة بجانبها.

إن جميع أفعال اهلل تعالى وتصرفاته مستندة إلى العقل وإلى المنطق، 
كيف ال وهو العليم الحكيم، ال يصدر منه أي عبث. وقد رأينا أن اإلنسان 
عندما يعمل في ساحات علوم الفيزياء والكيمياء والفلك والفيزياء الفلكية 
يصل بفضل قوانين هذه العلوم إلى مبادئ ثابتة. ونحن نشاهد أن ما يفعله 
 وم���ا ينج���زه أمهر ش���خص وأعلمه يبقى ش���يًئا باهًتا بالنس���بة إلى صنع اهلل. 

إًذا فلّلِه تعالى حكمة في كل فعل، وهذه الحكمة عقلية ومنطقية.

وهك���ذا ف���إن آي���ات اهلل ف���ي اآلفاق وف���ي أنفس���نا تربطنا وتس���وقنا إلى 
اإليم���ان باهلل تعالى. ففي البداية نج���د العقل والمنطق وفي النهاية اإلذعاَن 
والتس���ليَم. وما دمنا قد أذعنا له فيجب علينا اتباع أقواله، وهنا تظهر أمامنا 
طبًع���ا المس���ائل المتعلقة بالعبادات كالصالة والص���وم والزكاة والحج، أي 

الخصائص المتعلقة بالعبودية.

إن القي���ام به���ذه العب���ادات مظهر من مظاهر اإلذعان والتس���ليم. ولكن 
نستطيع هنا تقييم كل هذه المسائل تقييًما عقليًّا ومنطقيًّا ومالحظة الِحَكم 
الموجودة فيها. ال ش���ك أن هناك ِحكًم���ا عديدًة في األوقات التي فرضت 
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فيها الصالة. وال ش���ك أن حركات الصالة بهذا الش���كل ليس���ت عش���وائيًة 
ب���ل هي مقصودة، كما أن األمر بغس���ل أعضاء معين���ة في الوضوء ال بد أنه 
مستند إلى فائدة وحكمة، وكما أن الصالة جماعًة لها دور مهم في تأسيس 
الحياة االجتماعية، وفرض الزكاة له دور إيجابي وِحكم عديدة في تأسيس 
الت���وازن بي���ن األغنياء والفق���راء. أما الفوائد الصحية للص���وم فهي أكثر من 
 أن تعد، وفي أحكام العقوبات في اإلس���الم دروس مذهلة وِحكم عديدة، 
ول���و دققنا النظر فيها من ناحية العقل والمنطق َلوصلنا إلى النقطة نفس���ها، 

وهي اإلذعان والتسليم.

لنأخ���ذ الح���ج مث���اًل، لنق���ل إنن���ا قِبلنا الح���ج فريض���ًة م���ن البداية ألن 
 ﴾ ً

ِْه َس��بِيل َْي��ِت َمِن اْس��َتَطاَع إِلَ ِ َعَ انلَّ��اِس ِح��جُّ الْ  اهلل تعال���ى يق���ول: ﴿َولِلَّ
)ُس���وَرُة آِل ِعْمَراَن: 97/3(، أي أصبح الحج فريضًة على من اس���تطاع إليه سبياًل 

من الرجال والنس���اء. ه���ذه النظرة تبدأ من نقطة اإلذعان والتس���ليم، فنحن 
نق���ول “لبَّيك الّلهم لبَّيك” ونذه���ب إلى الحج ثم ننظر وندقق ماذا يعطينا 
الح���ج في نط���اق العالم اإلس���المي فنرى أنه مؤتمر إس���المي عالمي على 
المس���تويات كافة، وهو يؤس���س أرضية خصبة مضمونة لتحويل المسلمين 
إلى جس���د واحد من أقصر طريق. وإن نظرنا إلى القضية من ناحية العدالة 
��م واألغنياء، العلماء  االجتماعي���ة ن���رى أن اجتماع كل الناس -الفقراء منه
منهم والعوام- على صعيد واحد وفي الشروط والظروف نفسها من أجل 
غاية واحدة، وهي إظهار العبودية هلل تعالى، يقّوي َيقيننا بأن اإلسالم نظام 

عالمي ويزيد من ثقتنا به.

��ق فس���نصل  العق���ل والمنط م���ن  ��ة انطالقن���ا   إًذا فس���واء أكان���ت نقط
إل���ى اإلذع���ان والتس���ليم، أو كانت نقط���ة انطالقنا م���ن اإلذعان والتس���ليم 
فس���نصل إل���ى العقل والمنط���ق، فالنتيجة واحدة، ومن ثم فاإلس���الم عقلي 
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ومنطق���ي م���ن جهة، وإذعان وتس���ليم م���ن جهة أخرى. ففي أم���ر معين يتم 
االنطالق من العقل والمنطق ليتم الوصول إلى اإلذعان والتسليم، وفي أمر 
آخر يتم االنطالق من اإلذعان والتسليم ليتم الوصول إلى العقل والمنطق. 
وم���ا كان هذا النظام اإللهي ال���ذي َوضع أمامنا الكون كتاًبا مفتوًحا إال أن 

يكون بهذه الخصائص.



 

االإ�سالم والرّق

قَّ ِديٌن نزل من عند اهلل على خير البشرية؟ �س�ؤال: كيف يُِبيُح الّرِ

اجل�اب: لهذا الموضوع جوانب تاريخية واجتماعية ونفس���ية، ولو أّنا 
صبرنا قلياًل لجاءنا الجواب عليه وعلى غيره مما يثور في أذهاننا. 

رنا  ضنا في الرق وتنّفِ اًل من المفيد ذكر أسباب قديمة وحديثة تبّغِ 1- أوَّ
منه؛ فالتاريخ والحياة من منظور مادّي قد ظهرت على مسرحهما ثنائّيات 
ف���ي العالق���ات، فمث���اًل: العام���ل ورّب العم���ل، والفقي���ر والغن���ي، والظالم 
والمظل���وم، ومفاهيم أخرى مثل الطبيعة والفطرة في التكامل االجتماعي، 
والرق واألس���ر، وأجور العمال الجائرة وغيرها من قضايا اسُتِغّلت وهتف 
ر بخالف ذلك، هذا وتقتضي  لها الناس جميًعا ولم يبق أحد يسعه أن يفّكِ
��ة فتح الب���اب أمام اآلراء كّلها، إال أن وجهة نظر واحدة قد س���ادت  الحيط

فجاء الحكم من طرف واحد.

2- إن ما حّل بالعبيد من ظلٍم ووحشيٍة في التاريخ القديم ال سيما تاريخ 
روما ومصر تشتعل له قلوبنا ألًما ويبعث على االشمئزاز، فرغم مرور قرون 
ما زلنا نتذكر كم قاسى العبيد في بناء األهرام، وكيف اختفى بعضهم تحت 
ام الظلمة على مصارعة  الصخ���ور وكأنه َقش���ة، ونتذكر عبيًدا يرغمهم الُح���كَّ

األسود للتسلية، وفي أعناقهم سالسل فَمَقْتَنا االستعباد والمستعِبدين.
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3- واليوم يرقب هذا الجيل معاملة األسرى الوحشّية الجائرة في العصر 
الحديث وفي أيامنا هذه، ويتألم ككل ذي وجدان ويغضب ويستنكر.

َق ونفر منه وعاَدى كلَّ نظام دافع عنه،  ���ه مقت هذا الجيُل الّرِ ��ذا كّلِ له
ا هجومه على اإلس���الم ونقده له فما أبعَده  وهو مِحّق في هذا بال ريب، أمَّ
ق ال تعود إلى اإلسالم، ولم تستمد منه ماء حياتها  عن اإلنصاف! فنشأة الّرِ
وروح بقائها، بل استمدت وجودها وبقاءها وحافظت عليهما من قبل ومن 

اًل باألسباب والعوامل التي أوجدتها: بعُد من أمم أخرى؛ لذا سنبدأ أوَّ

الّرق من آثار الحروب، واس���تمراره رهٌن برغبة اأُلمم؛ ف�“ُروما” مثاًل 
ها المالبس الفاخ���رة وموائد  ��ا- دول���ة َلْهو ون���زوات، همُّ -بش���هادة تاريخه
��ا بهيمي���ة ُمخزي���ة؛  الطع���ام المتخم���ة بأل���وان األطعم���ة واألش���ربة، وحياته
وم���ن أج���ل دوام حياة اإلس���راف والبذخ هذه كان من الضروري اس���تمرار 
��ا، فاحتلَّت البالد وأقامت  ورود الث���روات والغنائم والعبيد واألس���رى إليه

المستعمرات لتستمرَّ سيطرتها على العالم.

ولما فتح المس���لمون مصر رأوا هذا الجو نفس���ه بكل قبحه وش���ناعته، 
فهذه س���وق أمتعة وبجوارها سوق نخاسة، فيها عبيد ُيباعون واألغالل في 
أعناقه���م، وهم في حالة إنس���انية مزرية، وبعض اإلماء ُيعَرضن ش���به عرايا 
أمام الزبائن؛ وإذا حّل المساء نام العبيد في أماكن قذرة مكتظة بالحشرات 
��ا رائح���ة كريهة؛ وأحياًنا ال يجدونها، فُيحَش���ر خمس���ون أو مائة  تف���وح منه
منه���م ف���ي مكاٍن ضّيِق، بعضهم فوق بعض... مش���اهد وصور لم يش���هدها 
دون هذا  المس���لمون ولم يألفوها، فأحزنهم ذلك حزًنا كبيًرا، وراحوا يضّمِ
ا الغرب فاستنس���خ تلك الصور  الج���رح بمبادئ اإلس���الم حيثما حّل���وا، أمَّ
م���ن روم���ا ومصر القديم���ة بال َرْت���ٍق وال إصالح، فكان عل���ى العبيد خدمة 
اإلقطاعّيِين وتسليتهم بالمصارعة لَيقتلوا أو ُيقَتلوا، مثلما كان المصارعون 

في روما القديمة السفيهة يفعلون.
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��ر اإلس���الم إلى ال���ّرق أواًل عل���ى أنه ظاه���رة قائمة، ثم ذّك���ر الناس  نظ
جميًعا أّن العبيد ليسوا متاًعا وال َمْسالًة، وأّنهم وغيرهم في اإلنسانية سواء. 
 : ق���ال اهلل تعال���ى: ﴿َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض﴾ )ُس���وَرُة الِنَّس���اِء: 25/4(، وقال النبّي 
َناهُ، َوَمْن َجَدَع َعْبَدهُ َجَدْعَناهُ، وَمْن َخَص َعْبَدهُ َخَصْيَناهُ”)52(، 

ْ
َتل

َ
َتَل َعْبَدهُ ق

َ
“َمْن ق

 ، ْعَجِم�يٍّ
َ
ْضَل لَِعَربِ�يٍّ َع أ

َ
 ف

َ
َق اهلُل آَدَم ِمْن تُ��َراٍب”)53(، “ل

َ
 “انلَّ��اُس َبُنو آَدَم، وََخل

 بِالَّْقَوى”)54(، 
َّ

ْحََر، إِل
َ
ْسَوَد َعَ أ

َ
 أ

َ
ْسَوَد، َول

َ
ْحََر َعَ أ

َ
 ِل

َ
، َول  لَِعَجِم�يٍّ َعَ َعَرب�ِيٍّ

َ
َول

ح اإلس���الُم الطريَق الصحيَح والفهَم القويم وسّد  فبمثل هذه المبادئ وضَّ
باب االنحراف، فالفضل والمزية يرتبطان بمنزلة اإلنسان عند اهلل وتصحيِح 

اإلنسان لسلوكياته بما يتواءم مع تلك المنزلة.

وكم من أش���عث أغبر -كما جاء في الحديث الش���ريف- حظَي بفضل 
هذه المبادئ السمحة بتقدير وتبجيل لدى األشراف ووجهاء الدولة، فهذا 
عمر  يقول:“َأُبو َبْكٍر َس���ّيُِدَنا، َوَأْعَتَق َس���ّيَِدَنا )َيْعِني ِباَلاًل(”)55(، وهذا منه 

تعظيٌم لذاك المبدأ اإلسالمّي.

ُكْم 
ُ
اإلس���الم ينظر للعبد من منظور األخوة اإلسالمية، “إِْخَوانُُكْم َخَول

بِْس��ُه 
ْ
ُل ُل َولْ

ُ
ك

ْ
ا يَأ ُيْطِعْمُه ِممَّ

ْ
ل
َ
َْت يَِدهِ ف ُخوهُ تَ

َ
يِْديُكْم َفَمْن َكَن أ

َ
َْت أ ُ تَ ُهْم اللَّ

َ
َجَعل

 َيُقْل 
َ

ِعيُنوُه��ْم”)56)، “ل
َ
أ
َ
ْفُتُموُهْم ف

َّ
��إِْن َك

َ
ُفوُهْم َما َيْغلُِبُهْم ف

ِّ
 تَُكل

َ
بَ��ُس َول

ْ
��ا يَل ِممَّ

 َيُقْل 
َ

َي؛ َول
َ

َُقْل: َس��يِِّدي َمْول ْئ َربََّك، اِْس��ِق َربََّك، َولْ ْطِعْم َربََّك، َوضِّ
َ
َحُدُك��ْم: أ

َ
أ

ِم”)57(.
َ

َُقْل: َفَتاَي َوَفَتاِت َوُغل َمِت، َولْ
َ
َحُدُكْم: َعْبِدي أ

َ
أ

)52(  أبو داود: الديات، 7؛ الترمذي، الديات، 16؛ المستدرك للحاكم: 408/4.
)53(  الترمذي: تفسير القرآن، سورة الحجرات؛ أبو داود: األدب، 120.

)54(  مسند اإلمام أحمد: 411/5؛ شعب اإليمان للبيهقي: 132/7؛ المعجم الكبير للطبراني: 12/18.
)55(  البخاري: فضائل أصحاب النبي، 23؛ مصنف ابن أبي شيبة: 353/6.

)56(  البخاري: اإليمان، 22؛ مسلم: األيمان، 40.
)57(  البخاري: العتق، 17؛ مسلم: ألفاظ، 14؛ مسند اإلمام أحمد: 444/2.
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ه عمر تلقاء  وه���ذا ما جعل عمر وخادمه يتناوب���ان الركوب يوم أْن توجَّ
القدس ليتس���ّلم مفاتيح المس���جد األقص���ى؛ وجعل عثم���اَن الخليفَة يقتصُّ 
ها إليه؛ َوَحَدا  لخادمه من نفسه على المأل وكان قد أمسك بأذن غالمه يجرُّ
بالصحابّي الجليل أبي ذر  إلى أن يقسم مالبسه بينه وبين غالمه نصفين...

ر بهذا كله: أن العبد إنسان مثله مثل غيره من الناس ال يفضله  لقد تقرَّ
��ذه المرحلة هي األولى، وقد ُأرس���َيت تل���ك القاعدة قويًَّة  أحٌد بش���يء، فه
ر بأّن هذا ُيَع���ّد انقالًبا كبيًرا ف���ي بلد قصّي  ���ر ونك���ّرِ قويم���ًة. وال ُب���ّد أن نذّكِ

معزوٍل عن العاَلم، في مجتمع ِبْكر في العواطف والمشاعر. 

 وض���ع اإلس���الم للرقيق مب���دًأ فيه كثير من اإليجابية والس���عة والعمق، 
َول ال ُتِقّر لهم حتى باإلنس���انية، وال تعبأ بها   في حين أن س���ائر األمم والدُّ
بل يسخرون بها ويستهزئون، فكان ُيَزّج بهم في حلبات مصارعة الوحوش، 

وُيسامون سوء العذاب.

 وترَك���ْت ه���ذه المعامل���ة اإليجابّيُة الحس���نُة أثَره���ا الطّيَب ف���ي الرقيق، 
فَيْوَم أن ُأقّر لهم باإلنس���انية وَتَس���اَوى العبُد مع س���يده، كان فيهم من أعتقه 
س���ّيِده فأب���ى فراَق���ه، مثل زيد ب���ن حارثة وآخري���ن من بع���ده، فعندما أعتقه 
الرس���ول  خّي���ره بين المكث عن���ده والرجوع إلى أهل���ه، فاختار المكث 
عنده ، وفعل بعده كثيرون مثلما فعل. فمعاملة السيد للرقيق كانت بالغَة 
ة حتى كان بعض الرقيق َيُعّد نفس���ه من أفراد أس���رة س���يده،  الحس���ن والّرقَّ
وكان سيده أيًضا يراه على هذه الصورة ويرعى حقوقه أيما رعاية ويساويه 
بنفسه في اإلنسانية. وليس بوسع السيد أن يفعل سوى ذلك، فهو وإن بدا 
الي���وم مالًكا فمن يدري فلعله يغدو مملوًكا غًدا، وكانت للمبادئ صالبتها 
َتَل َعْبَدهُ 

َ
وقوتها رس���َخْت بهما هذه المفاهيُم اإلنس���انية أّيما رس���وخ: “َمْن ق
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َناهُ، َوَمْن َجَدَعُه َجَدْعَناهُ”)58(. فال يَسُع السّيَِد أمام مثِل هذه األحكام إال 
ْ
َتل

َ
ق

��ا اطمئناًنا كبيًرا؛ تلك  ا العبُد فيطمئّن به ف ب���كّلِ حيطة وحذر، أمَّ أن يتص���رَّ
ه���ي المرحل���ة األولى لما جاء به اإلس���الم، وإّنها َلخطوات لم يس���بق إليها 

أحد في التاريخ.

أم���ا المرحل���ة الثانية فالعت���ق والتحري���ر، فحرّية اإلنس���ان هي األصل، 
واس���ترقاق الح���ّر من الكبائ���ر، وبيعه وأكل ثمن���ه حراٌم قطًع���ا، وكّل ما من 
ش���أنه تقييد الحرية مذموم مرذول، وكّل ما من ش���أنه التحرير وفّك الّرقاب 
ُ بُِكلِّ ُعْضٍو ِمْنَها ُعْضًوا  ْعَتَق اللَّ

َ
َبًة أ

َ
ْعَتَق َرق

َ
ر في اإلس���الم: “َمْن أ محموٌد موقَّ

ْعَضائِِه ِمْن انلَّارِ”)59(، ومن أعتق نصفها أعتق اهلل نصفه، فتحرير الرقيق 
َ
ِمْن أ

م���ن األم���ور المهم���ة التي عِمل اإلس���الم عل���ى تحقيقها، فتجده م���ّرة يعّده 
وظيفًة يجب أداؤها، ومرة يحّث عليه ويعّده فضيلًة، ثم تجده يفتح للرقيق 

طريق الحرية الكاملة بالعقود والمكاتبات.

ما ظهر تحرير الرقيق بأحس���ن صورته واس���تمّر إال بمجيء اإلس���الم، 
وكلن���ا يع���رف ما أنفقه الرس���ول  وأبو بكر الصديق  في ش���راء الرقيق 

وتحريرهم، فكم وكم أنفقا في هذا السبيل.

بادئ األمر باَدَر أفراٌد، فأنفقوا أمواَلهم في شراء الرقيق وتحريِرهم، ثم 
ته إحدى مهاّمها، فأعتق الرسول  ِمن أسرى بدر  تولَّت الدولة األمَر وعدَّ
َمن يعّلِم عشرًة القراءَة والكتابة، فعل هذا وكانت الدولة في ضيق اقتصادّي 
خانق، واس���تمّر األمر هكذا بعده ، ال س���يما في عهد عمر بن عبد العزيز 
حي���ث جع���ل تحريَر الرقيق من أهم مصارف ال���زكاة، فُيعَتق من بيت المال 
كثي���ر من األس���رى جيء بهم م���ن هنا وهناك ويؤوبون أحراًرا، ثم ُش���رعت 

)58(  أبو داود: الديات، 7؛ الترمذي: الديات، 17.
)59(  البخاري: كفارة األيمان، 6؛ مسلم: العتق، 22.
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كفارات لذنوب وزاّلت تقع في العبادات أو لتقويم سلوٍك ما تستلزم عتق 
الرقاب، فأمر الشرع بالعتق في كفارة قتل الخطأ واليمين والظهار:

 َفَتْحِريُر 
ً
َت��َل ُمْؤِمًنا َخَطأ

َ
 َوَمْن ق

ً
 َخَطأ

َّ
ْن َيْقُت��َل ُمْؤِمًنا إِل

َ
﴿َوَم��ا َكَن لُِمْؤِمٍن أ

ُكْم َوُهَو 
َ
ْوٍم َعُدٍوّ ل

َ
إِْن َكَن ِمْن ق

َ
وا ف

ُ
ق دَّ ْن يَصَّ

َ
 أ

َّ
ْهلِِه إِل

َ
 أ

َ
َمٌة إِل

َّ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسل

َ
َرق

َمٌة 
َّ
ِديٌَة ُمَس��ل

َ
ْوٍم بَيَْنُكْم َوَبيَْنُهْم ِميَثاٌق ف

َ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوإِْن َكَن ِمْن ق

َ
ُمْؤِمٌن َفَتْحريُر َرق

ِصَياُم َش��ْهَرْيِن ُمَتَتابَِعْيِ تَْوَبًة ِمَن اهللِ 
َ
ْم َيِْد ف

َ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن ل

َ
ِْريُر َرق ْهلِ��ِه َوتَ

َ
 أ

َ
إِل

َوَكَن اهلُل َعلِيًما َحِكيًما﴾ )ُسوَرُة الِنَّساِء: 92/4(.

ْدُتُم  ِكْن يَُؤاِخُذُك��ْم بَِما َعقَّ
َ
ْيَمانُِك��ْم َول

َ
ْغ��ِو ِف أ

َّ
﴿لَ يَُؤاِخُذُك��ُم اهلُل بِالل

ْهلِيُكْم 
َ
ْوَس��ِط َم��ا ُتْطِعُم��وَن أ

َ
ةِ َمَس��اكَِي ِمْن أ اَرتُ��ُه إِْطَعاُم َعَشَ فَّ

َ
ك

َ
ْيَم��اَن ف

َ
 ال

ْيَمانُِكْم 
َ
اَرةُ أ فَّ

َ
يَّ��اٍم َذلَِك ك

َ
ِة أ

َ
لَث

َ
ِصَياُم ث

َ
ْم َيِْد ف

َ
َبٍة َفَمْن ل

َ
ِْري��ُر َرق ْو تَ

َ
ْو كِْس��َوُتُهْم أ

َ
أ

ُروَن﴾ 
ُ
ُكْم تَْش��ك

َّ
َعل

َ
ُكْم آيَاتِِه ل

َ
ُ اهلُل ل َذلَِك يُبَِيّ

َ
ْيَمانَُكْم ك

َ
ْفُت��ْم َواْحَفُظوا أ

َ
إَِذا َحل

)ُسوَرُة اْلَماِئَدِة: 89/5(.

ْبِل 
َ
َبٍة ِمْن ق

َ
��وا َفَتْحِريُر َرق

ُ
ال

َ
ِيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِس��ائِِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن لَِما ق

َّ
 ﴿َوال

وَن َخبرٌِي﴾ )ُسوَرُة اْلُمَجاِدَلِة: 3/58(.
ُ
ُ بَِما َتْعَمل ا َذلُِكْم تُوَعُظوَن بِِه َواللَّ ْن َيَتَماسَّ

َ
أ

يترتب على جناية القتل حّق عاّم للمجتمع وحّق خاّص ألولياء القتيل، 
فالدية عزاء ألهل القتيل وسلوان، وتحرير الرقبة حقٌّ للمجتمع فهي تزيده 

ا، أي إنها تحيي فرًدا تعويًضا عن خسارة المجتمع آلخر. فرًدا حرًّ

ا المكاتبة  زد عل���ى ه���ذا طرَق التحرير األخرى كالمكاتب���ة والتدبير، أمَّ
��ي عق���د عتق بع���وض يتَِّفُق عليه العبد مع س���ّيِده، وبه���ا تتفتح له طريق  فه
الحرية، ونس���تنبط من صريح بيان القرآن في هذا)60( أّنه عندما يتفقان على 

العوض ال يبقى سوى الوفاء بالعوض.
ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهلِل الَِّذي آَتاُكْم﴾  )60(  ﴿َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّ

            )ُسوَرُة النُّوِر: 33/24(.
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أما التدبير فهو أن يعّلِق الرجُل عتَق َعْبِدِه ِبَمْوته أي موت الس���يد، فإذا 
ق���ال: “َأْن���َت ُحرٌّ َبْعَد َمْوِتي”، غدا العبد “ُمَدبَّ���ًرا”. وأّما العتق المعلَّق فهو 

تعليق عتق العبد بأمٍر أو حادثٍة.

بنا اإلس���الم في العتق  ا، فرغَّ أم���ا دائ���رُة العتق لنيل الثواب فواس���عة جدًّ
رون  ��م ثوابه تعظيًما يجلُّ عن الوص���ف، فكانوا في عهود مضت يحّرِ وعظَّ
المئ���ات دفع���ًة واحدًة لوج���ه اهلل تعالى، وف���ي عهود أخرى كانوا يش���ترون 

العبيد في األشهر واأليام المباركة ليعتقوهم لوجه اهلل تعالى.

قد يقال: مهما بلغت رعاية الرقيق ومعاملتهم اإلنس���انية، ومهما س���اَغ 
ق بل لو ُأطلق سراح األرّقاء جميًعا وتحرروا، فَأْن تشتمل كتب  العتق وتحقَّ
ق ال شكَّ وال ريب؛ وال أحَد يشكُّ  ق معناه قبوُل الّرِ الفقه على أحكام الّرِ
أنَّ اإلس���الم -وقد س���بق له تحريم واستئصال قبائح متجذرة في النفوس- 
��و قادر   ال ُيعج���زه تحري���م ال���رق، أف���ال يعد ه���ذا تحقي���ًرا لش���أن الرقيق فه

على تحريم الرق إال أنَّه لم يفعل؟

أال فلنعلم بدايًة أن اإلسالم ليس هو بواضع نظام الرق وال هو سبب 
اس���تمراره وال ه���و علي���ه بحفيظ، ب���ل كان ال���رق نظاًما قائًم���ا أفرزته األمم 
وال���دول م���ن خالل الح���روب، وما دامت الحروب قائمًة -وهي ستس���تمر 
إلى يوم القيامة طالما أن اإلنسان ال يغّير من طبيعته- فالحيلولة دون وقوع 

األسر والرق لن يكون بمقدور أمة وحدها أيًّا كانت.

واآلن تعالوا نفكر:

 اف���رض أنن���ا ُخْضن���ا حرًب���ا ضد دولة م���ا، وأس���رنا منهم، وأس���روا مّنا، 
ة احتماالت: ففي معاملة هؤالء األسرى عدَّ

قتلهم جميًعا كما تفعل األنظمة الظالمة.  -3
اإلبقاء عليهم في معسكرات األسرى.  -(
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إطالق سراحهم ليعودوا إلى أهليهم.  -(
أن ُيلَحقوا بالغنائم وُيقسموا بين المسلمين.   -4

واآلن تعالوا ندقق في هذه االحتماالت بالتسلسل:

1- أي ضمي���ر أو وج���دان يرضى بقتل جميعهم دون تمييز بين رجال 
 ونس���اء، وبي���ن ش���يوخ وأطف���ال بال رحم���ة؟ فرغ���م مرور عص���ور وعصور 
ال ت���زال مظال���م روم���ا للقرطاجيين وصمَة عاٍر على جبي���ن أهل روما، وما 
زالت وحشية بختنصر والفراعنة وغدرهم لوحات ظلم محفوظة محفورة 
في ذاكرة اإلنسانية، ولماذا نذهب بعيًدا، فقد رأينا في عصرنا الويَل والهول 
في البلقان، وُذبح في روسيا في عهد قريب ثالثون مليوًنا، ومئات اآلالف 

في ألمانيا النازية، أروني إنساًنا يرتضي شيًئا من هذا.

��ا َلتثير  2- وحش���يُة معس���كرات األس���رى ليس���ت بأقّل م���ن هذا، وإنه
االش���مئزاز. فق���د ش���هد الق���رن العش���رون أش���نع ص���ور األس���ر ف���ي تلك 
المعس���كرات وأكثره���ا ظلًم���ا ووحش���ّية؛ كانت معس���كرات بل���دان البلقان 
كاّفًة ال س���يما معس���كر )َس���َراْي ِإيِجي( في أدرنه مثااًل للوحشية والشناعة. 
 يش���كو األمريكي���ون م���ا عانوا من معس���كرات األس���رى الياباني���ة، ولو رأوا 
ما جرى في “سراي إيجي” من قطع ألثداء النساء واعتداء على األعراض، 
وقت���ل الرج���ال صبًرا أي بالجوع حتى الموت حتى اضطروا إلى أكل لحاء 
الش���جر، ول���و رأوا أصن���اف العذاب التي تع���رض لها أناس ف���ي أذربيجان 
وروس���يا الش���يوعية لعرف���وا أن م���ا قاس���وه م���ن اليابانيي���ن وما قاس���اه منهم 
اليابانيون ليس بش���يء؛ فقد ش���اهدت ومّرت أوروبا وآس���يا بأفظع أشكال 
معس���كرات األس���رى في الحرب العالمي���ة الثانية، فانتهاج هذا األس���لوب 

ليس من اإلنصاف وال اإلنسانية في شيء، بل هو وحشية فظيعة.
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��م، فهذا عمل إنس���اني نبيل؛  3- ربم���ا نحّب���ذ رّد األس���رى إلى أوطانه
ولك���ن إن كان اآلَخ���ر أي الع���دّو يقت���ل أس���رانا وال يرّده���م أال يك���ون هذا 
 خيان���ة لمواطنينا؟ وثمة احتمال أن يفش���ي من أطلْقنا س���راَحهم بمعلومات 
د الطريق لِخّطة عدوانّية جديدة ضّدنا؛ وتنهار بها معنويات  قد تضرُّ بنا وتمّهِ
قواتنا المس���لَّحة وتقّوي صفوف العدو وتشّجعه وتساعده على شّنِ هجوٍم 
أكث���َر عنًفا وضراوة. ويمكن أن نتبادل األس���رى بمعاه���دات دولّية، وكثيًرا 
ما اس���تعانت الدول قديًما وحديًثا بهذا الحّل، وربما مس���تقباًل أيًضا، وهو 

يقضي على قسم من الّرق.

4- وليس بعد هذه الخيارات سوى توزيع األسرى على المجاهدين، 
وهو حّل مؤقت لمشكلة األسر، وفّضله اإلسالم؛ ولم َيختر القتَل واإلبادة 
الجماعية لألس���رى وال العنف في معسكرات االعتقال، وال تصّرًفا يطّمع 

األعداء فينا. بل اختار منهًجا أوفق للطبيعة البشرية.

فف���ي بي���ت كّلِ مؤمن فرصٌة لألس���ير ليعرف عن َكَثب حقيقَة اإلس���الم 
وجماَله، فينش���رح صدره لإلس���الم بالمعاملة اإلنس���انية الطّيبة -حدث هذا 
 ف���ي التاري���خ آالف المرات- ف���إذا ُأعِتَق كان له ما للمس���لمين من حقوق، 
 وقد نش���أ على ه���ذا النمط آالف الكاملين الذين ُعِرف���وا ب�“الموالي”، بدًءا 
م���ن اإلم���ام نافع ش���يخ اإلمام مال���ك إلى طاووس بن كيس���ان ومس���روق 

وغيرهم من أئمة التابعين.

ر اللج���وء إلي���ه،   وم���ع ه���ذا قلن���ا: إن���ه ح���لٌّ مؤق���ت؛ فه���و وإن تك���رَّ
إال أّن األصل في اإلسالم الحرية، لذا فتح نوافذ عّدة تفيد في إنهاء اأَلْسر، 
وَلطالما حّض على العتق، فاإلسالم يعّد العبودّية أمًرا عارًضا مؤقًتا. ولكن 
ق س���يبقى ف���ي بالد أخرى،  م���ا ل���م تتفق دول العال���م على حّل موحد فالّرِ
 وما ش���رعه اإلس���الم وحده ف���ي هذا الصدد س���يظّل مقصوًرا عل���ى تابعيه، 
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 فق���د ش���رع أحكام���ه ف���ي ه���ذا، وعل���ى دع���اة الس���الم العالم���ي القائمي���ن 
ق من األمور  على إرس���ائه أن يس���تجيبوا لها فيفتحوا الطريق لتطبيقها؛ فالّرِ
مها، فانتقل ب���ه من الحيوانّية والوحش���ّية   الت���ي عّدل اإلس���الم مس���ارها وقوَّ
 إل���ى طري���ق الع���دل والخي���ر، وترك م���ا ال يمك���ن تحقيقه من ط��رف واحد 

إلى تعاون الدول في المستقبل.

���ا بع���د، فس���قيم القلب   ش���يء آخ���ر هن���ا، قس���ٌم مّن���ا ل���م ينضج���وا دينيًّ
 ق���د يب���در منه قص���ور وإهمال في مس���ائل فرعي���ة، فرّبما وقف ه���و وأمثاله 
ين لن يس���مو بالناس جميًعا ِلزاًما  ف���ي ص���ّف دوٍل تؤّيِد بقاء الرق؛ نعم فالّدِ
إلى مرتبة المالئكة، فتجد أولئك بيننا، وتجد من يستمسك بمبادئه القدسية 

ويستعصم بها ليسمو إلى مرتبة المالئكة.

اء أم���ًدا مديًدا، وكان  مس���ألة أخ���رى: كان من المؤمني���ن من يملك أرقَّ
طريق تحريرهم مفتوًحا على مصراعيه، ربما يبدو هذا تناقًضا بين المأمول 

والمعمول؟

أجل، فهذا كان منذ العصر األول، ولكن لهذا سببان مهّمان؛ أحدهما 
ذو صلة بالسادة، واآلخر بالرقيق.

ا األول فاإلس���الم كما س���بق َيعّد س���مو اإلنس���ان وكماله في الحياة  أمَّ
 العملّي���ة رهًن���ا بحريت���ه وإرادت���ه؛ وَم���ن في���ه نق���ٌص يمنع���ه نقُص���ه أن يق���وم 
بم���ا يق���وم به كامٌل ال نقص فيه، وم���ن الطبيعّيِ عدم تطبيق هذا األمر تماًما 
حت���ى ينض���ج هذا الصنف من الناس بالتربي���ة المحمدّية، وليس من العدل 

واإلنصاف تشويه صورة اإلسالم بُحثالة آثروا إشباع غرائزهم البهيمية.

ا الس���بب الثاني فمتعلق بالعبيد. إن تطبيق اإلس���الم المبدع يراعي  وأمَّ
��ج إقن���اع العبي���د  الطبيع���ة البش���رية، فالمس���لمون األوائ���ل س���لكوا أواًل نه
بإنس���انيتهم، وتألي���ِف الحرية إليه���م، ثم تحفيِزهم على بناء األس���رة وِإلف 

حياة األحرار.
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اإللف والتعّود يش���ّكالن في اإلنس���ان طبيعًة أخرى، وَلضْرُب السيوف 
أيسر من ترك المألوف والعودة إلى حالة أصيلة سابقة. نعم، إّن الرق يغّيِر 
الفطرة اإلنس���انية، وتس���تغرق إعادتها إلى حالتها األولى وقًتا طوياًل، وهذا 

ما قام به المؤمنون.

مه العمل  فالمؤم���ن ينادي غالم���ه “يا أخي”، ويحس���ن معاملت���ه ويعّلِ
ده القيام  عه على تكوين أسرة ورعايتها، ويعّوِ الحر والكس���ب الحّر، ويشّجِ
��اّم، ثم يعتقه ويحرره إذا لم يلحقه ضرر من العتق، أو كان يأمل  ��ذه المه  به

من عتقه خيًرا.

إن الرقيق الذين ضمرت قابلياتهم اإلنس���انية فأصبحوا كس���مك الزينة 
ف���ي األح���واض أو طيور الزينة في األقفاص لو انخرطوا في المجتمع قبل 
���روا أمام القضايا  ق على جبينهم، لَتحيَّ ��ذه المراحل وعاُر ال���ّرِ أن يم���ّروا به
االجتماعي���ة المتش���ابكة وتمنَّوا آن���ذاك أن لو عادوا رقيًقا. لهذا س���لك هذا 
المس���لك كثي���ر ممن لم يمارس���وا الحياة الحرة ف���ي المجتمع ولم يحيطوا 
علًما بقوانينها. ولما أمر الرئيس األمريكي أبراهام لينكولن بتحرير األرّقاء 
جميًعا دفعًة واحدًة رِغب معظمهم بالعودة إلى أسيادهم. وال مفّر من هذه 
العاقب���ة، فم���ن أمضى عمره أو معظمه عبًدا تعّود على تلقي األوامر، بل إنه 
كها،  إن أحس���ن ف���ي بعض األم���ور فليس هو بأزيد من آلة وراءه���ا َمن يحّرِ
��و -وإن بل���غ الخمس���ين- كالطفل يفتقر إل���ى من يعّلمه ش���ؤون الحياة  فه
وقوانينه���ا. وال ينحص���ر هذا الّداء أو العلة بالرقيق، بل نلحظه في ش���عوب 
رزحت تحت وطأة االحتالل س���نين طويلة. أجل، فمثل هذه الش���عوب إن 
لم تس���ترّد ش���خصيتها ولم تنل ما يلزمها من تدريب وتربية، فلن تس���تطيع 
 أن تتح���رر م���ن ربق���ة تبعيتها ف���ي عالقتها بالدول���ة المحتّل���ة وتصفيقها لها 
في كّل ما تفعله، بل إن اس���ترداد الش���خصية المستقلة لهذه الشعوب أعسر 

من تعليم العبيد حقيقة إنسانيتهم.
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اًل الش���عور  وهكذا بدأ اإلس���الم العمَل، راح يبعث في أعماق العبد أوَّ
باإلنسانية، وحّقق لروحه الممسوخة التوازَن، وأحيا في قلبه معنى الحرية، 
ثم أسلمه إلى معترك الحياة. فتربية زيد بن حارثة وعتُقه ثم تزويجه بامرأة 
نبيلة، ثم تعيينه قائًدا في جيش فيه كثير من األش���راف ليس س���وى تحقيق 

لهدف تقرر تحقيقه تدريجيًّا.

وما بالٌل الحبشيُّ  وهو في طليعة الصحابة، وسالٌم مولى أبي حذيفة 
  ُّوقد بلغ مقاًما يغبطه عليه كثير من المس���لمين، وس���لماُن الفارسي 
ه الرسول  من أهل بيته، إال أمثلة حّية على منزلة أحرزها األرّقاء  وقد عدَّ

في اإلسالم بين المسلمين، ولوال خشية اإلطالة لعرضنا مئات األمثلة.

باختصار: لم َيش���رع اإلس���الم االس���ترقاَق ولم يس���ّنه، بل عّدله وأشار 
إلى ُطرق اس���تئصاله. ولوال الحروب ثم حضُّ مرضى القلوب وترويجهم 
ق، لم���ا كان له وجود في التاريخ اإلس���المي بهذا الش���كل َمثار النقد.  لل���ّرِ
نعم، اإلسالم وجد الرقَّ في طريقه، فشرع من األحكام ما يقضي بها عليه، 
��ا نحو الخير  م حالت���ه البائس���ة، ويرفع عنها الظل���م والغدر، ويوجهه ويق���ّوِ

والجمال المطلق.

ونختم بالتضرع والدعاء أن يرفع اهلل عن الشعوب والدول ذّل العبودية 
ين. كما ُرِفع عن األفراد بفضل هذا الّدِ



حديث القراآن عّما كان وما �سيكون

ــن كل ما جرى  ــرآن الكريم قد أخبر ع ــون: “إن الق �س���ؤال: يقول
ا فهل لنا أن  ــإن كان هذا صحيحاً ــا ســيجري”. فهل هذا صحيح؟ ف وم
نعد العلوم الطبيعية والتقنيات الحديثة من جملة ما أخبر عنه القرآن؟

ث القرآُن إجم���ااًل ع���ن كّلِ م���ا أِذن اهلل تعالى  اجل���اب: نع���م، يتح���دَّ
 لإلنس���ان بمعرفت���ه، وكّل م���ا يص���ل ب���ه إل���ى الرق���ّي الم���ادّي والمعن���وّي. 
ا لم يأذن اهلل بمعرفته، وال يجرُّ نفًعا على اإلنسان في حياته  أما الحديُث عمَّ
الدنيوي���ة واألخروية فال يدخل في نطاق البح���ث ألبتة، خصوًصا التفصيُل 
فيه���ا. إذ إّن قب���ول أمٍر كهذا يعني نس���بة العبث واللهو إل���ى كتاب كلُّه علٌم 
وحكم���ٌة، وه���ذا الكت���اُب أس���مى من أن يق���ع فيه العب���ث أو يوصف بعدم 

الجدوى والمنفعة.

ر  إن للقرآن منهًجا يتَّبعه في تناول المسائل وتفسيرها، إن جِهل المفّسِ
هذا المنهَج ُمِني بخيبة األمل، وال يستطيع أن يجد بغيته فيه.

ف صاح���َب كت���اب الكون ب���كل كلمة من  ه���دُف الق���رآن أّواًل أن يع���ّرِ
كلم���ات ه���ذا الكت���اب وبكل س���طر من أس���طره وب���كل فقرة منه، وإرش���اُد 
الن���اس إلى اإليمان والعب���ادة، وتنظيُم الحياة الفردية واالجتماعية، والبلوغ 

باإلنسان إلى السعادة الدنيوية مع ضمان دوامها وديمومتها في اآلخرة. 

��دف الس���امي، متخًذا كّل   ويتن���اول الق���رآن كلَّ ش���يء لتحقيق هذا اله
ما يعِرضه وس���يلًة في هذا الطريق، فيتكلم عن هذه األش���ياء بقدر أهميتها؛ 
��ا، والكهرباء  ��ا ودرجاته  اإلنس���ان عل���ى ق���در منزلته، والنج���وم وفق منازله

على حسب مكانتها.
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ول���و ل���م يفع���ل الق���رآن الكري���م ه���ذا وقص���ر الحديث عن ج���زء من 
عجائ���ب الحضارة في القرن العش���رين لضاع ح���ق التعريف والبيان لكثير 
من الحقائق، وألغفلت بعض الحقائق الثابتة واالكتش���افات المس���تقبلية، 
وأُلهمل أمر اإلنس���ان خاصة. وهذا األم���ر يتناقض كليًَّة مع روح القرآن 

الكريم ومقصده األساسي. 

للق���رآن الكريم -الذي ُأنزل هًدى للن���اس وتوطيًدا لعالقتهم بخالقهم 
��َم األمر  ج���ل وع���ال وكفياًل لس���عادتهم األبدي���ة- أوجٌه وأل���وان تالئم ِعظ
 ال���ذي يهدف إليه وَس���عَته وأهميَت���ه، ولقد ُأّلِفت التفاس���ير وُحررت الكتب 

التي تزخر بها المكتبات حاليًّا لتكون مرآًة عاكسًة لهذه األوجه كلية.

ولق���د س���جل عباقرة األدب انبهارهم بإعجاز الق���رآن البيانّي وبعباراته 
 األّخ���اذة وببالغت���ه الفائق���ة، ف���ي حي���ن أن العلم���اء الذي���ن ُيجيل���ون النظ���َر 
قوا ألن يروا ويدرك���وا األوجه الحقيقية للحوادث  ف���ي اآلفاق واألنفس ُوّفِ

واألشياء في ظالل أنوار القرآن الكريم المنيرة.

وبينما كان علماء النفس واالجتماع يحّلون به المشكالِت المستعصيَة 
التي أصاَبْت روَح اإلنس���ان والجماعات، كان المربُّون وأس���اتذة األخالق 
ق���د اتخذوه منبًعا ال ينفد وال ينض���ب، ثريًّا، مزداًنا بكافة األلوان، يرجعون 

إليه في تربية األجيال على الدوام.

وإنن���ي هن���ا أحيل عرض هذا المحتوى الثري الواس���ع للقرآن الكريم 
إلى الش���روح السلس���ة الواضحة للمتخصصين في هذا الموضوع، وأوصي 
القارئ بالرجوع إلى الكتب الُمدبَّجة في هذا الصدد، فال يخفى على أحد 

أنه ال طاقة لمقالة كهذه بعرض القرآن بكّلِ جوانبه.

��ُر عل���ى ب���ال ش���بابنا عن���د الحدي���ث   للق���رآن خاصي���ة كثي���ًرا م���ا تخط
 ع���ن محت���وى الق���رآن، وه���ي عالق���ة الق���رآن بالتقني���ة والعل���وم الطبيعّي���ة 
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 بل قل العلوم الوضعية إن ش���ئت، لذا س���نخص هذه الخاصّية في حديثنا، 
فهي المقصود من السؤال المطروح.

الواقع أن هذه الساحة ليست بكًرا، فقد ُحررت مئات المؤلفات حتى 
اآلن ف���ي ه���ذا الموض���وع ُتلِق���ي الضوء على مئ���ات من الحقائ���ق القرآنية، 
��م ه���ذه المؤلفات ي���وم أن ُكِتبت وقعت تحت تأثي���ر ثقافِة وفّنِ  إال أن معظ
 عصره���ا، فتلقاه���ا الق���ارئ بريب���ة وح���ذر ِلما حوت���ه من تأوي���الت متكلفة، 
ال س���يما تلك المحاوالت التي اضطلع به���ا بعضهم للتوفيق بين الحقائق 
القرآني���ة ونظريات علمية لم تثبت بع���د، ظنًّا منهم أن تلك النظريات باتت 
���ًة، ف���أّدى ه���ذا إل���ى ن���وع تحريف للق���رآن وتقليل من ش���أنه،  حقيق���ًة علميَّ
علًم���ا أن م���ا ف���ي الق���رآن الكريم من بي���ان وتفصيٍل لهذه المس���ائل قد ورد 
ا يفهمه الناس جميًعا، حتَّى إّن الَملك الذي   بأس���لوب ميس���ر وواضح جدًّ
��م المقصد اإللهي،   ن���زل ب���ه والراعي على الجبل ال يختلف���ان كثيًرا في فه

هذا بغّض النظر عن اختالف تذوق اللطائف اإلنسانية.

وعل���ى ذل���ك فال ب���د أن يعتم���د منهجنا في تفس���ير آيات الق���رآن على 
الموضوعي���ة والثقة برصانة الن���ّص الربانّي وصفائه، واتخاذه مرآًة عاكس���ًة 

لفهم األحداث بداًل من توفيق األحداث على القرآن.

وتفس���ير الق���رآن يقتضي معرفًة دقيقًة باللغة وأس���باب النزول وأس���رار 
الكلم���ات، ل���ذا نجد ُرَؤى الصحابة والتابعين وأوائل المفس���رين من أمثال 
اب���ن جري���ر الطبري  متوافقًة تماًما مع الحقائق العلمية الثابتة، في حين 
أنن���ا نصادف عند الخلف تأويالت متكلف���ًة ال تتوافق مع روح العلم رغم 
��روا وكأنهم أكثر فلس���فًة وعمًقا من الس���لف. وهذا يوضح  أن الخل���ف ظه
لنا أن المفسرين الذين فسروا القرآن دون أن يتأثروا بعصرهم كانوا أقرب 

لروح القرآن من غيرهم. 
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واآلن أود أن أض���رب بضعة أمثلة عل���ى األمور التي حاولت عرضها، 
لإلجابة على السؤال المطروح:

ينّبهن���ا الخال���ق  -وهو الذي يعلم كلَّ ش���يء م���ن األزل إلى األبد- 
: إل���ى أنَّ المس���تقبل بالمعنى العاّم س���يغدو عصَر العل���م والعرفان ثم  بدايـــةاً
اإليم���اِن وه���و نتيجة ضرورية لس���ابَقْيه، يق���ول ربنا : ﴿َس��ُ�ِيِهْم آيَاتَِنا ِف 
َلْت: 53/41( إن هذه اآلية  ﴾ )ُسوَرُة ُفِصّ َقُّ نَُّه احلْ

َ
ُهْم أ

َ
َ ل ْنُفِسِهْم َحتَّ يَتََبيَّ

َ
اِق َوِف أ

َ
الف

ها أرب���اب التصوف على مّر العص���ور موئاًل يرجعون إليه  -وه���ي التي يعدُّ
على الدوام- إذا تأملت فيها بنظرة علمية صّدقت أنها معجزة.

��اق التفكي���ر والبح���ث البش���رّي   كلُّ م���ا م���ن ش���أنه أن يدخ���ل ف���ي نط
ق القرآَن بماهيته التي سيكش���ف عنها  م���ن ال���ذرات إلى المجّرات س���يصّدِ
المس���تقبُل، وس���يؤكد وج���وَد اهلل ووحدانيت���ه، ولدى مطالع���ة مئات الكتب 
 المعروض���ة ف���ي المكتب���ات ع���ن ه���ذا الموضوع ن���رى أن ما ذك���ره القرآن 
م���ن حقائق أوش���كت أن تتحقق وكأننا نس���مع من اآلن تس���بيحات الكون 

بآالف ألسنته التي يمكن أن ُتفَهم في المستقبل.

والح���ّق أن م���ا نفهمه من خالل األحداث من ق���ول ربنا تبارك وتعالى 
ُّح ِبَْمِدهِ 

 يَُس��بِ
َّ

ٍء إِل ْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن َشْ
َ
��ْبُع َوال ��َمَواُت السَّ ُ السَّ

َ
ُّح ل

﴿تَُس��بِ
 َتْفَقُهوَن تَْس��بِيَحُهْم﴾ )ُسوَرُة اإِلْس���َراِء: 44/17( قدٌر ال يستهان به. َنَعم، 

َ
ِكْن ل

َ
َول

ات،  فلغ���ة ال���ذرات أفصحت لنا عن أش���ياء عظيمة ومثُلها ضجي���ُج المجرَّ
فك���م وك���م م���ن أموٍر أدركناها م���ن خاللها، إال أن عدد من يس���مع ويفهم 
هذا التسبيح المحيط بالعالم ما زال قلياًل، وما زال من يبّلغ هذا التسبيح 

ا. للعالم من أهل القرآن قّلة قليلة جدًّ

2- إن حدي���ث الق���رآن ع���ن تخّل���ق الجني���ن ومراح���ل نم���وه في بطن 
ْنُت��ْم ِف َرْيٍب 

ُ
يَُّها انلَّ��اُس إِْن ك

َ
أم���ه له���و أمر جّد عجي���ب، يقول تعال���ى: ﴿يَا أ
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َق��ٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة 
َ
ْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب ُث��مَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعل

َ
إِنَّ��ا َخل

َ
َْعِث ف ِم��َن الْ

: 5/22( وفي آية أخرى يش���ير  ُكْم﴾ )ُس���وَرُة اْلَح���ِجّ
َ
َ ل َق��ٍة نِلُبَِيّ

َّ
َق��ٍة وََغ��رْيِ ُمَل

َّ
ُمَل

الق���رآن الكري���م إلى مراحل تكّون الجنين في بطن األم مرحلة بعد مرحلة، 
ُمْضَغَة 

ْ
ْقَنا ال

َ
َخل

َ
َقَة ُمْضَغًة ف

َ
َعل

ْ
ْقَن��ا ال

َ
َخل

َ
َقًة ف

َ
ْقَنا انلُّْطَفَة َعل

َ
يق���ول تعالى: ﴿ُثمَّ َخل

َالِِقَي﴾ 
ْ

ْحَسُن ال
َ
ًقا آَخَر َفَتَباَرَك اهلُل أ

ْ
نَاهُ َخل

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
ًْما ُثمَّ أ ِعَظاَم حلَ

ْ
َس��ْونَا ال

َ
ك

َ
 ِعَظاًما ف

)ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن: 14/23(.

وف���ي آي���ٍة أخرى يس���لط الض���وء على عملي���ة مختلفة تج���ري في بطن 
ٍق 

ْ
ًقا ِمْن َبْعِد َخل

ْ
َهاتُِك��ْم َخل مَّ

ُ
ُقُكْم ِف ُبُطوِن أ

ُ
األّمِ أيًض���ا، يقول تعال���ى: ﴿َيْل

وَن﴾ 
ُ
ف  تُْصَ

َّ
ن

َ
��أ

َ
 ُهَو ف

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
��ُك ل

ْ
ُمل

ْ
ُ ال

َ
��لٍَث َذلُِك��ُم اهلُل َربُُّك��ْم ل

َ
َم��اٍت ث

ُ
 ِف ُظل

َمِر: 6/39(. )ُسوَرُة الزُّ

ومعلوم أّن الرحم يتشكل من ثالثة أنسجة من الخارج إلى الداخل، هي: 
غشاء الرحم )perimetrium(، عضل الرحم )myometrium(،بطانة الرحم 
)endometrium(، وه���ي أنس���جة تحي���ط بها أغش���ية ال تس���مح بنفوذ الماء 
والح���رارة والضوء، ويطلق القرآن الكريم على هذه األغش���ية “ظلمات”، 

وينبهنا إلى أنَّ اإلنسان قد ُخِلق داخل هذه الظلمات الثالث.

 واآلن لُنَخ���ّل بي���ن أطبائنا وبين تلك اإلش���ارات الوجي���زة التي وردت 
ف���ي هذه اآليات وكانت نبراًس���ا وهدى لعلم التش���ريح ف���ي أيامنا، ولننتقل 

إلى مثاٍل آخر:

3- يتح���دث الق���رآن عن كيفية تكّون اللب���ن واضًحا جليًّا مثل وضوِح 
��ا ِف  ةً نُْس��ِقيُكْم ِممَّ ِع��ْبَ

َ
ْنَع��اِم ل

َ
ُك��ْم ِف ال

َ
اللب���ن وصفائ���ه، فيق���ول: ﴿َوإِنَّ ل

��ارِبَِي﴾ )ُس���وَرُة النَّْحِل: 66/16(،  ًَنا َخالًِصا َس��ائًِغا لِلشَّ ْرٍث َوَدٍم لَ
َ
 ُبُطونِ��ِه ِمْن َبْيِ ف

 فهن���ا يبي���ن لن���ا الق���رآن الكري���م كلم���ة كلم���ة مراحَل تك���ّون اللب���ن وكيف 
أن الم���ادة الغذائي���ة التي يتم تناولها ُتهض���م أواًل نصف هضم، ثم تخضع 

لعملية أخرى من التصفية والتنقية في الغدد اللبنية.
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 4- وفي القرآن آية باهرة أخرى تش���ير إلى أّن كل ش���يء ُخلق زوجين 
 

َ
ا ل ْنُفِس��ِهْم َوِممَّ

َ
ْرُض َوِمْن أ

َ
ل

ْ
ا تُنْبِ��ُت ا َه��ا ِممَّ

َّ
ْزَواَج ُك

َ
��َق ال

َ
ِي َخل

َّ
﴿ُس��ْبَحاَن ال

ْقَنا 
َ
ٍء َخل ّ َشْ

��ا قوله تعال���ى: ﴿َوِم��ْن ُكِ ُم��وَن﴾ )ُس���وَرُة ي���س: 36/36(، ومثله
َ
َيْعل

ِي 
َّ

اِرَي���اِت: 49/51(، وقوله تعالى: ﴿َوُهَو ال ُروَن﴾ )ُس���وَرُة الذَّ
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
َزوَْجْيِ ل

نَْيِ 
ْ
ّ اثلََّمَراِت َجَعَل فِيَها َزوَْجْيِ اث

ْنَه��اًرا َوِمْن ُكِ
َ
ْرَض وََجَعَل فِيَها َرَواِسَ وَأ

َ
َم��دَّ ال

ْعِد: 3/13(. ُروَن﴾ )ُسوَرُة الرَّ
َّ
يَاٍت لَِقْوٍم َيَتَفك

َ
ْيَل انلََّهاَر إِنَّ ِف َذلَِك ل

َّ
ُيْغِش الل

 كان���ت الذك���ورة واألنوث���ة ُتع���رف عن���د المخلوق���ات منذ زم���ن بعيد،
﴾ وقوله  ْقَنا َزوَْجْيِ

َ
ٍء َخل ّ َشْ

  إال أن تعمي���م القرآن للزوجية بقول���ه ﴿َوِمْن ُكِ
��ا ش���املة ل���كّلِ ش���يء؛ من أعش���اب وأش���جار،  ُم��وَن﴾ جعله

َ
 َيْعل

َ
��ا ل  ﴿َوِممَّ

 حت���ى الس���لب واإليج���اب في الس���حب والذرات، وه���ذا أمٌر يبع���ث كثيًرا 
على الحيرة واإلعجاب.

5- يعرض القرآن مس���ألة خلق الكون بأسلوب تفّرد به، يقول تعالى: 
َنا ِمَن 

ْ
ْرَض َكَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما وََجَعل

َ
��َماَواِت َوال نَّ السَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ

َّ
ْم يََر ال

َ
َول

َ
﴿أ

لَ يُْؤِمُنوَن﴾ )ُسوَرُة اأَلْنِبَياِء: 30/21(.
َ
ف
َ
ّ أ

ٍء َحٍ َماءِ ُكَّ َشْ
ْ
ال

ر مطلًقا بفرضيات  م���ا أجل���ى هذا البي���اَن وما أبيَنه! ل���ذا ينبغي أال ُيك���دَّ
كانط والبالس في الماضي، وفلسفات أسيمو في عصرنا.

، وأوراٌق لحقيقة  ويبي���ن الق���رآن أنَّ الك���ون إن ه���و إال أج���زاء م���ن كّلٍ
واحدة متماثلة، سواء تكونت من األثير مادة الخلق األولى أم من سحاٍب 
هائ���ل، أم كان الم���اء ال���ذي ه���و أس���اس الحياة ق���د كفل المناخ المناس���ب 
ن م���ن غ���ازات وأبخ���رة تنبع���ث م���ن األرض ث���م تعود   لألحي���اء ب���أن تك���وَّ
��ا مطًرا تتش���كل منه البحار، ويؤك���د القرآن أهمية الم���اء لألحياء، بدًءا   إليه

من أشجار الدلب حتى اإلنسان. 
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ة في الكون جميعه، ويبين القرآن الكريم جانًبا  6- وللشمس أهمية خاصَّ
َها﴾ 

َ
ْرِي لُِمْس��َتَقٍرّ ل ��ْمُس تَ من أهّم جوانبها بأربع كلمات فقط، فيقول: ﴿وَالشَّ

)ُسوَرُة يس: 38/36(.

كما توّضح اآلية أن الش���مس تجري في مداٍر خاّصٍ بها، تبين كذلك 
 أنه���ا تنزل���ق إلى مرك���ِز ِثَقٍل آخر، وعندم���ا تنتهي من مهمتها تقف وتس���تقرُّ 

في مكاٍن ما.

7- يتميز القرآن الكريم بثراء معاني كلماته حتى إنه ليذكر عدًدا كبيًرا 
من الحقائق، ويجلي كثيًرا من المس���ائل المس���تعصية على الفهم بمثل هذه 
ببضع كلمات. ومن العبارات القرآنية األّخاذة البليغة هذه اآلية التي تتعلق 

ع الكون: بمسألة توسُّ

اِرَياِت:  ُموِس��ُعوَن﴾ )ُس���وَرُة الذَّ
َ
يٍْد َوإِنَّا ل

َ
��َماَء بَنَْيَناَها بِأ يقول اهلل تعالى: ﴿َوالسَّ

47/51(، فهذه الكلمات الوجيزة تنبهنا إلى مسألة تعّم العالم بأسره، وسواء 

��ذه اآلية تثبت  أش���رحوا ه���ذه المس���ألة ب�“ثابت���ة هابل” أو بطري���ق آخر، فه
التزايد المس���تمر في المس���افة بين األجرام الس���ماوية، وهي جلية بتركيبها 

وكلماتها وواضح معناها.

8- وفي آية أخرى ينبه القرآن الكريم إلى القانون في تقارب األجرام 
��ا ال���دؤوب وتوقفه���ا، فيق���ول عزَّ ِم���ن قائل:   الس���ماوية وتباعده���ا ودورانه
ْعِد: 2/13(، فهذه األنظمة  َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها﴾ )ُسوَرُة الرَّ ِي َرَفَع السَّ

َّ
﴿اهلَُل ال

��ام م���ا، وف���وق عم���د ال قب���ل لن���ا أن نراه،   والنج���وم واألقم���ار تتح���رك بنظ
وهذا هو قانون الطرد المركزي بين األجرام الس���ماوية، وفي س���ورة الحج 
َْحِر  ْرِي ِف الْ َك تَ

ْ
ُفل

ْ
ْرِض َوال

َ
ُكْم َما ِف ال

َ
َر ل نَّ اهلَل َسخَّ

َ
ْم تََر أ

َ
ل
َ
يقول اهلل تعالى: ﴿أ

 رَِحيٌم﴾ 
ٌ

َرُءوف
َ
نِِه إِنَّ اهلَل بِانلَّاِس ل

ْ
 بِإِذ

َّ
ْرِض إِل

َ
ْن َتَقَع َعَ ال

َ
َماَء أ ْمرِهِ َويُْمِسُك السَّ

َ
بِأ

: 65/22(. فف���ي هذه اآلية يش���ير القرآن الكري���م إلى أن األجرام  )ُس���وَرُة اْلَح���ِجّ
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السماوية كان من الممكن أن تقع على األرض لوال أن اهلل تعالى لم يأذن 
لها، وهذا هو قانون الجذب المركزي بين األجرام. 

 وه���ذا المعن���ى ال���ذي أوردته اآلية واض���ح جلي للِعيان؛ س���واء تناولنا 
ه���ذه المس���ألة من حيث قان���ون “الجاذبي���ة العامة” عند نيوت���ن أو “نظرية 

الحيز” التي ابتكرها عصر الفلك الحديث.

9- أظ���ّن أن مس���ألة الصع���ود إل���ى القمر –التي تش���غل مس���احة مهمة 
بي���ن القضاي���ا الراهن���ة- لها أيًضا نصي���ب من بيانات القرآن ولو باإلش���ارة، 
اِق: 19/84(، قد فسرها  ُبَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾ )ُس���وَرُة االْنِش���قَ

َ
ك َتْ

َ
يقول اهلل تعالى: ﴿ل

المفس���رون من قبُل تفسيرات مناس���بة، لكنني على قناعة بأن المعنى الذي 
أشرُت إليه آنًفا هو األقرب للصواب من حيث السياق، ألن اآلية تأتي بعد 

ََّسَق﴾ )ُسوَرُة االْنِشَقاِق: 18/84(.  َقَمِر إَِذا ات
ْ
قوله تعالى: ﴿َوال

10- وهناك آية رائعة البيان تتعلق بتغير ش���كل الكرة األرضية، يقول 
ْطَرافَِها﴾ 

َ
ْرَض َنْنُقُصَها ِم��ْن أ

َ
ِت ال

ْ
نَّا نَ��أ

َ
ْم يَ��َرْوا أ

َ
َول

َ
 فيه���ا ربنا تب���ارك وتعالى: ﴿أ

ْعِد: 41/13(. )ُسوَرُة الرَّ

ْطَرافَِه��ا﴾ 
َ
 وهن���اك احتم���ال ق���وّي ب���أن معن���ى قول���ه ﴿َنْنُقُصَه��ا ِم��ْن أ

��ح األرض عن���د المناط��ق القطبية، ولي���س تآكل الجب���ال بفعل  ه���و تفلُط
المطر والسيل والريح.

11- وأخي���ًرا لنض���رب مث���ااًل على التش���ابه بين الش���مس والقمر بهذه 
ةً﴾  َنا آيََة انلََّهارِ ُمْبِصَ

ْ
ْيِل وََجَعل

َّ
ْيَل َوانلََّهاَر آيَتَْيِ َفَمَحْونَا آيََة الل

َّ
َنا الل

ْ
اآلية: ﴿وََجَعل

)ُسوَرُة اإِلْسَراِء: 12/17(.

يق���ول اب���ن عب���اس  في ه���ذه اآلي���ة: “القمر آي���ة الليل ،  والش���مس 
ْيِل﴾ 

َّ
��م من ه���ذا أن المقصود من قول���ه ﴿َفَمَحْونَا آيَ��َة الل ��ار ”، فُيفه  آي���ة النه
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هو أن القمر قديًما كان كوكًبا يش���ع بنوره كالش���مس وتكمن فيه الحرارة، 
ث���م أطف���أ اهلل  نوره وحرارته، وبينما يتح���دث القرآن الكريم عن ماضي 
القمر تارة نجده يشير تارة أخرى إلى مصير الكواكب األخرى وعاقبتها. 

وهن���اك كثي���ر من اآلي���ات القرآنية كالنماذج العديدة التي أش���رنا إليها 
��ا توضح أّن كل مس���ألة ُيعَنى بها اإلنس���ان أق���ل ما في األمر  س���الًفا، وكله
��ا وردت إجمااًل في القرآن الكري���م؛ وتظهر الوجه اإلعجازي للقرآن  أنه
الكريم بشكل يفهمه الناس جميًعا، وأنه ال سبيل ألحد إلى أن يأتي بمثل 

ما أتى به.

 وال أري���د أن أثق���ل عليك���م، مؤم���اًل أن يأت���ي في المس���تقبل م���ن يقدر 
على تفسير أمثال تلك اآليات في ضوء الضوابط التي ذكرناها؛ واهلل تعالى 

أعلى وأعلم.





عدم اإمكانية ن�سبة القراآن اإىل غري اللَّه

ــن كالم رســـول اهلل  ؟  ــرآن م ــون الق ــن أن يك  �س���ؤال: أل يمك
إن لم يكن كذلك فكيف يمكن البرهنة على هذا؟

اجل���اب: لق���د ُكتب وقي���ل الكثير في ه���ذا الموض���وع، وُقدمت أدلة 
عديدة أزالت كل تردد في هذه المس���ألة، وال نس���تطيع في الركن الصغير 

هذا المخصص لألسئلة واألجوبة سوى عرض رؤوس أقالم بإيجاز.

إن االدع���اء ب���أن الق���رآن وضع من ِقبل س���يدنا محم���د  أو من ِقبل 
آخري���ن ادع���اء انحصر في بعض رجال العه���د الجاهلي قديًما وعند بعض 
المستش���رقين م���ن أع���داء الق���رآن الذي���ن كثيًرا ما ادع���وا ه���ذا، وأرادوا منه 
تعكير األذهان. ونحن نرى بأن مش���ركي األمس واليوم ليس���وا حياديين في 
تفكيره���م، ب���ل تصرفوا بحقد وعداء. ذلك ألن م���ن يتأمل القرآن بإنصاف 
وبفك���ر محاي���د يتبين أن مصدره إلهي، ألنه ف���ي مرتبة عالية بحيث يتجاوز 

القدرة البشرية.

ونح���ن نحيل من يري���د التحليل الدقيق والعميق لهذا الموضوع المهم 
إل���ى الكتب القيمة الت���ي كتبها عمالقة الفكر، ونكتفي هن���ا بالتذكير ببعض 

النقاط الرئيسة في هذا المجال:

ا بين أس���لوب القرآن وبين أس���لوب الحديث  1- هن���اك فرق كبير جدًّ
النب���وي بحيث إن العرب بينما كانوا يرون في أحاديث الرس���ول  خارج 
الق���رآن أس���لوًبا مثل أس���لوبهم في الح���وار، فإنهم لم يملكوا أنفس���هم من 

الحيرة بل الذهول من األسلوب المعجز للقرآن.
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 2- عندم���ا تق���رأ األحادي���ث تحدس وراءها ش���خًصا يفك���ر ويتحدث 
ق���د مألت���ه خش���ية اهلل تعالى؛ بينما تجد ف���ي القرآن مهابًة وجالاًل وأس���لوًبا 
قاهًرا. لذا فمن المس���تحيل أن يجتمع في أس���لوب شخص وفي بيانه مثل 

هذا الفرق الكبير والبون الشاسع... هذا غير معقول وغير ممكن.

3- إن م���ن المس���تحيل قيام ش���خص أّم���ّي -فديُته بأب���ي وأمي- لم ير 
مدرس���ًة ول���م يقرأ كتاًبا بوضع نظام كام���ل ال نقص فيه وال قصور... نظام 
يتن���اول الفرد والعائلة والمجتمع واالقتصاد والقانون. مثل هذا االفتراض 
يصادم العقل والفكر والبداهة، وال سيما إن كان هذا النظام صالًحا للتطبيق 
طوال عصور عديدة وعند أمم مختلفة وشعوب متفرقة، وال يزال محتفًظا 

بنضارته وقوته وقابليته على التطبيق حتى هذا اليوم.

4- الحي�اة والوجود في القرآن وما يتعلق بهما من مواضيع العب�ادات 
والمعام���الت تراه���ا متوازنًة بعضها م���ع البعض توازًنا مدهًش���ا بحيث إن 
قمت بتناسي هذا وإهماله وقمت بنسب هذا الكالم إلى إنسان فإنك تكون 
قد رفعته فوق مس���توى اإلنس���ان. ذلك ألن مسألًة واحدًة فقط من المسائل 
المذكورة آنًفا تتجاوز الزمن وتتجاوز قدرة أكبر العباقرة. أي إن إسناد هذا 
الكت���اب الذي يحتوي على مئات األمور والمس���ائل الت���ي يعجز عن إتيان 
واحدة منها كبار العباقرة إلى شخص أمي لم ير مدرسًة وال كتاًبا ليس إال 

زعًما باطاًل ال أساس له.

5- ُيع���ّد الق���رآن كالًما معج���ًزا بما يحتويه من أخب���ار الغيب للماضي 
وللمستقبل، لذا ال يمكن أن ُيعد من كالم البشر. فنتيجة للبحوث الجديدة 
في هذه األيام ظهر صدق ما أخبر القرآن قبل عصور عن األقوام الماضية 
البادية وعن طراز حياتهم ومعيش���تهم وعن عاقبتهم س���يئًة كانت أم حسنًة. 
فهاكم مثاًل النبي صالًحا ولوًطا وموس���ى عليهم الس���الم وأقوامهم، وهاكم 

مساكنهم التي أصبحت عبرًة لمن اعتبر.
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وم���ع إعج���از الق���رآن ف���ي إخب���اره ع���ن أنباء األم���م الماضي���ة، هناك 
إعج���از قرآن���ي ف���ي أخب���اره المس���تقبلية. فمثاًل أخب���ر عن فت���ح مكة وأن 
 ُ

َ
َقْد َصَدَق اهلُل َرُس��ول

َ
المس���لمين س���يدخلونها آمنين قبل مدة من فتحها: ﴿ل

ِقَي ُرُءوَس��ُكْم 
ّ
ََراَم إِْن َش��اَء اهلُل آِمنَِي ُمَلِ َمْس��ِجَد احلْ

ْ
نَّ ال

ُ
َْدُخل

َ
َِقّ ل ْؤيَ��ا بِاحلْ الرُّ

ِريًبا﴾ 
َ
َجَعَل ِمْن ُدوِن َذلِ��َك َفْتًحا ق

َ
ُم��وا ف

َ
ْم َتْعل

َ
��وَن َفَعلِ��َم َما ل

ُ
َاف

َ
 ت

َ
ي��َن ل ِ

 َوُمَقِصّ
)ُس���وَرُة الَفْتِح: 27/48(. 

ِي 
َّ

وأخبر بأن اإلس���الم س���ينتصر على جميع األنظمة الباطلة: ﴿ُهَو ال
َف بِاهللِ َش��ِهيًدا﴾ 

َ
ِه َوك

ّ
ِ ي��ِن ُك َِقّ ِلُْظِه��رَهُ َعَ ادِلّ ُهَدى َوِدي��ِن احلْ

ْ
ُ بِال

َ
ْرَس��َل َرُس��ول

َ
 أ

)ُسوَرُة الَفْتِح: 28/48(.

كم���ا أخب���ر الق���رآن ب���أن الساس���انيين الذين تغلب���وا على الروم س���وف 
ُيهزمون في بضع س���نين، وأن المسلمين سوف يفرحون يوم انتصار الروم 
بنص���ر آخ���ر، وه���و انتصارهم في ب���در الذي توافق مع انتص���ار الروم على 
ْرِض َوُهْم ِمْن 

َ
 ال

َ
ْدن

َ
وُم  ِف أ قول البعض من المفس���رين: ﴿الم  ُغلَِب��ِت الرُّ

ْبُل َوِمْن َبْعُد َويَْوَمئٍِذ َيْفَرُح 
َ
ْمُر ِمْن ق

َ
ِ ال بِِهْم َسَيْغلُِبوَن  ِف بِْضِع ِسنَِي لِلَّ

َ
َبْعِد َغل

وِم: 5-1/30(.  َعِزيُز الرَِّحيُم﴾ )ُسوَرُة الرُّ
ْ
ُمْؤِمُنوَن  بَِنْصِ اهللِ َيْنُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو ال

ْ
ال

وعندما حان الوقت الموعود تحقق ما أخبر به القرآن. 

َّك 
ِ َْك ِمْن َرب نْ��ِزَل إِلَ

ُ
ْغ َما أ

ّ
يَُّها الرَُّس��وُل بَلِ

َ
وش���بيه بهذا اآلية الكريمة: ﴿يَا أ

َقْوَم 
ْ
 َيْهِدي ال

َ
ُ َيْعِصُمَك ِمَن انلَّاِس إِنَّ اهلَل ل َُه َواللَّ

َ
ْغَت رَِس��ال

َّ
��ْم َتْفَعْل َفَما بَل

َ
َوإِْن ل

َكفِِري��َن﴾ )ُس���وَرُة اْلَماِئ���َدِة: 67/5(. فعل���ى الرغم من كون الرس���ول  محاًطا 
ْ
ال

باألعداء اعتباًرا من عّمه إلى قومه إلى الدول المحيطة به، أعلمه اهلل تعالى 
بأنه سيعصمه من الناس، وحقق له ما وعده.

ُهْم 
َ
َ ل ْنُفِس��ِهْم َح��تَّ يَتََبيَّ

َ
اِق َوِف أ

َ
واآلي���ة الكريمة: ﴿َس��ُ�ِيِهْم آيَاتَِنا ِف الف

َل���ْت: 53/41(.  ٍء َش��ِهيٌد﴾ )ُس���وَرُة ُفِصّ ّ َشْ
نَُّه َعَ ُكِ

َ
َّك أ

ِ ْم يَْك��ِف بَِرب
َ
َول

َ
َ��قُّ أ نَّ��ُه احلْ

َ
 أ
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ه���ذه اآلي���ة تقول بأن العلوم س���وف تتقدم، أي العل���وم المكانية )الوضعية( 
 والعل���وم النفس���ية، وإن هذا التقدم س���وف يس���وق اإلنس���ان إل���ى اإليمان. 

وفي أيامنا الحالية تسرع العلوم لبلوغ هذا الهدف وتقترب منه كثيًرا.

ُس 
ْ
ِئِ اْجَتَمَعِت اإِلن

َ
��ْل ل

ُ
ث���م إن الق���رآن تحّدى اإلنس والجن جميًعا: ﴿ق

��ْو َكَن َبْعُضُهْم ِلَْعٍض 
َ
تُ��وَن بِِمْثلِِه َول

ْ
 يَأ

َ
ُقْرآِن ل

ْ
تُ��وا بِِمْثِل َه��َذا ال

ْ
ْن يَأ

َ
ِ��نُّ َعَ أ

ْ
َواجل

َظِهريًا﴾ )ُسوَرُة اإِلْسَراِء: 88/17(. هذا التحّدي القرآنّي وقع منذ ن�زوله في مكة 
وال ي���زال قائًم���ا إلى يومنا هذا. فإذا اس���تثنينا محاولًة أو محاولتين اتس���متا 
��ذا التحدي أو القيام بوضع ش���يء  بالهَذي���ان، ل���م يتجرأ أح���د للتصدي له

يشابهه. فكان هذا أسطع دليل على صدقه وإعجازه.

ضعف���اَء  الق���رآن  لن����زول  األول���ى  الس���نوات  ف���ي  المس���لمون  كان 
ومس���تضعفين ف���ي األرض ال يملك���ون ح���واًل وال قوًة وال يملك���ون فكرًة 
واضح���ًة ع���ن مس���تقبلهم. فلم تك���ن لديهم أدنى فكرة ع���ن الدولة وال عن 
حك���م الدني���ا وال ع���ن منابع الق���وة لدينهم الجديد الذي س���يقلب األنظمة 
وا 

ُ
ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمل

َّ
الدولية آنذاك، بينما كان القرآن يقول: ﴿َوَعَد اهلُل ال

ُهْم 
َ
َنَّ ل

ّ
َُمِك ْبلِِهْم َولَ

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
َف ال

َ
َما اْسَتْخل

َ
ْرِض ك

َ
يَْس��َتْخلَِفنَُّهْم ِف ال

َ
احِلَاِت ل الصَّ

وَن 
ُ
 يُْشِك

َ
ْمًن��ا َيْعُبُدونَِن ل

َ
َُّهْم ِم��ْن َبْعِد َخْوفِِهْم أ نلَ َُبِدّ ُهْم َولَ

َ
ِي اْرتَ��َ� ل

َّ
ِديَنُه��ُم ال

َفاِس��ُقوَن﴾ )ُس���وَرُة النُّ���وِر: 55/24(. 
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
أ
َ
 ِب َش��يًْئا َوَم��ْن َكَفَر َبْعَد َذلِ��َك ف

كان القرآن يخاطبهم هكذا ويبين لهم هذه األهداف السامية ويبشرهم بأنهم 
 س���يحكمون العالم. هناك آيات أخرى عديدة ال نس���تطيع س���ردها جميًعا 
هن���ا وه���ي تذكر مس���تقبل اإلس���الم والمس���لمين وانتصاراته���م وهزائمهم، 

وتقدمهم وتأخرهم.

��م أخب���ار القرآن الكريم حول المس���تقبل ترس���م الح���دود النهائية  معظ
التي ستصل إليها مختلف العلوم. فما أخبر به القرآن بشكل رؤوس أقالم 
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مختص���رًا ومرّك���زًا حول بعض الحقائ���ق العلمية يذه���ل العقول وال يمكن 
تجاهلها كما ال يمكن إسنادها إلى قول بشر. ولما كانت هناك كتب عديدة 
تناولت مئات اآليات التي تناولت كثيًرا من الحقائق العلمية بشكل صريح 
واض���ح أو ع���ن طريق اإلش���ارة واإليم���اء فإننا نحيل من يرغ���ب في معرفة 
تفاصيل هذا الموضوع إلى هذه الكتب القيمة ونكتفي نحن هنا باإلش���ارة 

إلى بعض األمثلة فقط:

1-خلقالكون
َنا 

ْ
ْرَض َكَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما وََجَعل

َ
��َماَواِت َوال نَّ السَّ

َ
ِيَن َكَفُروا أ

َّ
ْم يََر ال

َ
َول

َ
﴿أ

لَ يُْؤِمُنوَن﴾ )ُس���وَرُة اأَلْنِبَي���اِء: 30/21(. هذه اآلية متعلقة 
َ
ف
َ
ّ أ

ٍء َحٍ َم��اءِ ُكَّ َشْ
ْ
ِم��َن ال

��ا، إال أن  بخل���ق الك���ون، وم���ع أن هن���اك خالًفا في تفس���ير بعض تفاصيله
المعن���ى العام لها يش���ير إلى مب���دأ خلق الكون. فس���واء أكان المعنى للرتق 
والفتق هو تكّون المجرات والنجوم من الغازات والسدم، أو تشكل وظهور 
 مجموعات كالمجموعة الشمس���ية، أو انقس���ام س���حب أو س���دم وتجزؤها 
 إل���ى أش���كال ومنظوم���ات معين���ة متناس���قة... ف���إن المعن���ى الع���ام ال يتغير 
ف���ي النتيج���ة. فاآلية بالكلمات التي اس���تعملتها وباألس���لوب الذي صاغته 
احتفظت بجدتها ونضارتها حتى اليوم، وستبقى جديدة في المستقبل أيًضا 

رغم تساقط جميع النظريات ووضعها على الرف.

2-علمالفلك
هناك آيات عدة في القرآن الكريم حول علم الفَلك. وكم يتمنى المرء 
اآلن لو جمعت هذه اآليات وتم تحليلها واحدة واحدة، وهذا قد يستوعب 

مجلدات. سنكتفي هنا باإلشارة إلى آية أو آيتين فقط:

َر  َعْرِش َوَسخَّ
ْ
��َماَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد تََرْوَنَها ُثمَّ اْس��َتَوى َعَ ال ِي َرَفَع السَّ

َّ
﴿اهلُل ال

ُكْم بِلَِقاءِ 
َّ
َعل

َ
ُل اليَاِت ل ْمَر ُيَفِصّ

َ
َجٍل ُمَس�ًّ يَُدبُِّر ال

َ
َقَمَر ُكٌّ َيْرِي ل

ْ
��ْمَس َوال الشَّ

ْعِد: 2/13(. تذكر اآلية رفع الس���ماوات وتوسيعها  ُّكْم تُوقُِنوَن﴾ )ُس���وَرُة الرَّ
ِ  َرب
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 ث���م تش���ير إل���ى النظ���ام الدقيق الموج���ود في الكون وأن كل ش���يء يس���ير 
في نظام ودقة، وتعطي حوله مثااًل نس���تطيع مش���اهدته ومعرفته. صحيح 
ليس هناك عمد في الظاهر يمكن مش���اهدتها تقوم بالحيلولة دون تش���تت 
قبة السماء، ومع ذلك ال نستطيع القول إن مثل هذه العمد غير موجودة 
تماًما. فهناك عمد موجودة ضمن القوانين والمبادئ الس���ارية في الكون، 
وهي تقوم بمهّمة حفظ الكون من التش���تت واالنهيار، أي إن وجود مثل 

هذه العمد ضروري.

عندم���ا نق���رأ ه���ذا التعبي���ر القرآن���ي تتداعى إل���ى أذهاننا ق���وة الجذب 
��رد المرك���زي. وس���واء أكان ه���ذا يتوافق م���ع قانون  المرك���زي وق���وة الط
“نيوتن” في الجاذبية أو مع نظرية “المجال” ل�“أينشتاين” فإنهما سيَّان 

إزاء اإلشارة القرآنية.

والحقيقة أن إش���ارة القرآن إلى “أن الش���مس والقمر يجريان” إش���ارة 
مهم���ة. وق���د ورد ف���ي س���ورة الرحم���ن أن حركة الش���مس والقم���ر تجري 
ْحَم���ِن: 5/55(. وجاء  َقَم��ُر ِبُْس��َباٍن﴾ )ُس���وَرُة الرَّ

ْ
��ْمُس َوال  بحس���اب دقي���ق: ﴿الشَّ

ٍك 
َ
ل
َ
َقَمَر ُكٌّ ِف ف

ْ
��ْمَس َوال ْيَل َوانلََّهاَر َوالشَّ

َّ
��َق الل

َ
ِي َخل

َّ
ف���ي قول���ه تعالى: ﴿َوُهَو ال

يَْسَبُحوَن﴾ )ُسوَرُة اأَلْنِبَياِء: 33/21(. وفي سورة يس بعد أن يذكر جريان الشمس 
ْيُل َس��ابُِق انلََّهارِ َوُكٌّ 

َّ
َقَمَر َولَ الل

ْ
ْن تُْدرَِك ال

َ
َها أ

َ
��ْمُس يَنَْبِغ ل تقول اآلية: ﴿لَ الشَّ

��ٍك يَْس��َبُحوَن﴾ )ُس���وَرُة ي���س: 40/36(، أي أن الش���مس والقمر والكواكب 
َ
ل
َ
ِف ف

���ن وأن حركة الجميع في اتس���اق ونظام  األخ���رى خلق���ت تحت نظام معيَّ
رياضّي دقيق.

ْيَل 
َّ
ُر الل َِقّ يَُكِوّ ْرَض بِاحلْ

َ
��َماَواِت َوال َق السَّ

َ
تق���ول آية في قوله تعالى: ﴿َخل

َجٍل 
َ
َقَمَر ُكٌّ َيْ��رِي ل

ْ
��ْمَس َوال َر الشَّ ْيِل َوَس��خَّ

َّ
ُر انلََّه��اَر َعَ الل َعَ انلََّه��ارِ َويَُك��ِوّ

َمِر: 5/39(. هنا ج���اء ذكر تكوير الليل  اُر﴾ )ُس���وَرُة الزُّ َغفَّ
ْ
َعِزيُز ال

ْ
لَ ُه��َو ال

َ
 ُمَس���ًّ أ
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��ار، والنهار على الليل عن���د الحديث عن تعاق���ب الليل والنهار،   عل���ى النه
 أي ش���به تعاق���ب الض���وء والظ��الم ف���ي الدني���ا بل���ف عمام���ة عل���ى هام���ة 

كرتنا األرضية.

ْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها﴾ )ُس���وَرُة النَّاِزَعاِت: 30/79(، 
َ
وتذك���ر آية أخ���رى: ﴿َوال

أي بشكل “قطع ناقص”، أي إن األرض بيضوية الشكل، وهكذا يعرض 
��ة التي ال يمكن  ��ة األخيرة من العل���وم، تلك النقط أم���ام المش���اهدين النقط

الوصول إليها إال بالوحي السماوي.

يْ��ٍد َوإِنَّا 
َ
��َماَء بَنَْيَناَه��ا بِأ وبالنس���بة لتوس���ع الم���كان تق���ول اآلي���ة: ﴿َوالسَّ

اِرَي���اِت: 47/51(. وس���واء أكان ه���ذا التوّس���ع كما فهمه  ُموِس��ُعوَن﴾ )ُس���وَرُة الذَّ
َ
ل

 “أينش���تاين” أو كم���ا فهم���ه “أدوي���ن هوب���ل” م���ن تباع���د الس���دم بعضه���ا 
عن البعض اآلخر، ولكن المهم هو إشارة القرآن إلى صلب هذا الموضوع 

وتقدمه وسبقه للعلوم التجريبية في هذا األمر.

)Meteorology( 3-علماألرصادالجوية
��ا وكذل���ك   ف���ي مع���رض تع���داد نع���م اهلل تعال���ى وتذكي���ر اإلنس���ان به
في معرض الوعيد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم حول سوق الرياح 
��واء وتولد البرق والرع���د. فمثاًل تقول اآلية  وتكاث���ف الغيوم وتكهرب اله
َوْدَق 

ْ
ُه ُرَكًما َفَتَى ال

ُ
ُف بَيَْنُه ُثمَّ َيَْعل

ّ
ِ نَّ اهلَل يُْزِج َسَحابًا ُثمَّ يَُؤل

َ
ْم تََر أ

َ
ل
َ
الكريمة: ﴿أ

��َماءِ ِمْن ِجَباٍل فِيَها ِمْن بََرٍد َفُيِصيُب بِِه َمْن يََش��اُء  ُل ِمَن السَّ ّ
َيُْرُج ِمْن ِخلَِلِ َويَُنِ

بَْصارِ﴾ )ُسوَرُة النُّوِر: 43/24(.
َ
ُه َعْن َمْن يََشاُء يََكاُد َسَنا بَْرقِِه يَْذَهُب بِال

ُ
َويَْصِف

��ر، ويبين وجود نع���م إلهية  وهك���ذا يق���وم الق���رآن بش���رح حادثة المط
وراء أص���وات الرع���د المخيفة ووراء س���نا البرق ال���ذي يذهب باألبصار، 
��ة الدائمة، ثم يش���رح كيفية  فيدع���و أصح���اب القل���وب الواعية إل���ى اليقظ
��ار والب���رد بش���كل غري���ب بحي���ث ال يتناق���ض وال يتص���ادم   ن����زول األمط
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���ا، ف���ال يمل���ك اإلنس���ان إالَّ اإلعج���اب  م���ع م���ا ه���و مع���روف اآلن علميًّ
 ببيان���ه. ولك���ن الق���رآن هنا ال يركز عل���ى التفاصيل الدقيق���ة لحادثة المطر 
 م���ن ناحية وج���ود ش���حنتين كهربائيتي���ن مختلفتين، ووجود ق���وة تجاذب 
بين الش���حنتين المختلفتين وقوة تنافر بين نفس الشحنتين ودخول الرياح 
في هذه العملية وقيامها بالتأليف بين السحب التي تحمل هذه الشحنات 
المتنافرة، واتحاد الشحنات الموجبة المرتفعة من األرض مع الشحنات 
 الموج���ودة ف���ي الفض���اء وتولد الب���رق ون����زول الماء على ش���كل قطرات 
��ا الق���رآن، ب���ل يش���ير   إل���ى األرض.. مث���ل ه���ذه التفاصي���ل ال يرك���ز عليه

إلى الحادثة األصلية ويدع التفاصيل لتقدم العلوم بتقدم العصور.

��َماءِ َماًء  َ��ا ِمَن السَّ
ْ

نَْزنل
َ
أ
َ
َواقِ��َح ف

َ
يَ��اَح ل َنا الِرّ

ْ
ْرَس��ل

َ
أم���ا ف���ي قول���ه تعال���ى ﴿وَأ

ُ ِبَازِنَِي﴾ )ُس���وَرُة اْلِحْجِر: 22/15( فإنها تضيف ش���يًئا 
َ

ْنُت��ْم ل
َ
ُموهُ َوَما أ

ُ
ْس��َقْيَناك

َ
أ
َ
ف

��ذا الموضوع فتلفت األنظ���ار إلى دور الرياح ف���ي عملية تلقيح  جدي���ًدا له
األش���جار واألزهار، إضافة إلى دورها في تلقيح الس���حب والغيوم. علًما 
بأن���ه ل���م يك���ن معروًف���ا في العصر ال���ذي ن�زل في���ه القرآن حاجة األش���جار 
والنباتات واألزهار والسحب إلى التلقيح، ولم يكن أحد يعرف أي وظيفة 

للرياح آنذاك.

4-الفيزياء

الت���ي  الق���رآن موض���وع أن الم���ادة  الت���ي يتناوله���ا  م���ن المواضي���ع 
��ا ه���ذا الوج���ود مخلوقة بش���كل م���زدوج. فف���ي قول���ه تعالى:   يتأل���ف منه
اِرَي���اِت: 49/51(.  ُروَن﴾ )ُس���وَرُة الذَّ

َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْقَن��ا َزوَْج��ْيِ ل

َ
ٍء َخل ّ َشْ

 ﴿َوِم��ْن ُكِ
 فهن���ا يذك���ر الق���رآن أن كل ش���يء خل���ق زوجي���ن وأن ه���ذا مبدأ أساس���ي 
نْبَْتَنا فِيَها ِمْن 

َ
ْرِض َك��ْم أ

َ
 ال

َ
ْم يَ��َرْوا إِل

َ
َول

َ
ف���ي الوجود. وف���ي قوله تعالى: ﴿أ

���َعَراِء: 7/26(. فيوج���ه األنظار إل���ى مئات اآلالف  ِري��ٍم﴾ )ُس���وَرُة الشُّ
َ
ّ َزْوٍج ك

 ُكِ
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من األزواج من النباتات والحيوانات التي تزخر بها األرض ويتم التذكير 
بالنعم اإللهية التي ال تعد وال تحصى.

��ي أكث���ر تفصي���اًل وش���مواًل: ﴿ُس��ْبَحاَن  أم���ا اآلي���ة ف���ي س���ورة ي���س فه
ُموَن﴾ 

َ
 َيْعل

َ
��ا ل ْنُفِس��ِهْم َوِممَّ

َ
ْرُض َوِمْن أ

َ
ل

ْ
ا تُنْبِ��ُت ا َه��ا ِممَّ

َّ
ْزَواَج ُك

َ
��َق ال

َ
ِي َخل

َّ
 ال

)ُسوَرُة يس: 36/36(. تشير هذه اآلية إلى األزواج التي نعرفها من المخلوقات 

وتقول إن هناك أزواًجا أخرى ال نعرفها وتدعونا إلى التأمل والتفكر.

هن���اك آي���ات عديدة أخ���رى في هذا المجال عدا اآلي���ات التي ذكرناها 
أمثلة فقط، وكل آية منها تعد معجزًة قرآنيًة تبرهن بأوضح دليل أن القرآن 

الكريم كالم اهلل وأن محمًدا  هو رسوله إلينا.

أج���ل، لق���د تن���اول الق���رآن مواضي���ع علمي���ة عديدة ب���دًءا م���ن ظهور 
الحي���اة عل���ى س���طح األرض إل���ى تلقي���ح النبات���ات وتكاثره���ا، إل���ى خلق 
 أصن���اف الحيوان���ات، إلى دس���اتيرها الحياتية المليئة باألس���رار، إلى عوالم 
نحل العس���ل والنم���ل الغريبة، إلى طيران الطير، إلى ط���رق تكّون الحليب 
 ف���ي الحي���وان، إل���ى المراح���ل التي يم���ر بها الجني���ن في رح���م أمه...إلخ. 
وذلك بأس���لوب خاص به وحده، أس���لوب وجيز ومرّك���ز وبليغ ومهيمن. 
 ف���إذا وضعن���ا تفاس���يرنا جانًبا ف���إن هذه اآلي���ات تبقى على ال���دوام محافظًة 

على غضارتها ونضارتها وتبقى أهداًفا نهائية للعلم.

إًذا فهذا الكتاب يشير إلى هدف يتجاوز ما يستطيعه اآلالف من الناس 
��د عصور عديدة م���ن الوصول إلي���ه يتجاوزه فيلّخ���ص الموضوع  بع���د جه
بش���كل دقيق.. مثل هذا الكتاب ال يمكن أن يعود إلنس���ان عاش قبل أربعة 
عشر قرًنا، ألنه لو حاول مئات من المتخصصين وآالف من العباقرة اليوم 
ا بمحتوياته  لما اس���تطاعوا اإلتي���ان بمثله.. أي بمثل هذا الق���رآن الغن�ّي جدًّ

وبيانه وأسلوبه اإللهي الجذاب المعجز.
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واآلن لنس���أل مخاطبن���ا: مم���ن تعّل���م ه���ذا األم���ي -الذي كان���ت أّمّيته 
 معج���زًة عليه أكم���ل التحايا- كيفي���ة تكّون الحليب ل���دى األحياء في عهد 
لم تكن المدرسة معروفًة فيه وال الكتاب؟ وكيف استطاع معرفة أن الرياح 
تقوم بتلقيح الغيوم والنباتات؟ وكيف عرف كيفية تش���كل األمطار والبرد؟ 
ومن أي مرصد ومن أي تلس���كوب عمالق رصد توس���ع المكان والكون؟ 
وَمن عّلمه أّن ش���كل الكرة األرضية ش���كل بيضوي؟ وفي أي مختبر تعلم 
مكونات الجو، وأن األوكسجين يقل في الطبقات العليا منه؟ وكيف شاهد 
-وبأي جهاز أش���عة أكس- مراحل الجنين في رحم أمه؟ ثم كيف اس���تطاع 
 أن ينق���ل كل ه���ذه المعلوم���ات إل���ى مخاطبي���ه ب���كل ثقة واطمئن���ان ودون 

أي تردد وكأنه خبير متخصص في هذه العلوم؟

5- مثلم���ا ق���ام الق���رآن الكري���م بتعلي���م الرس����ول  وظائف���ه ومهامه 
ومس���ؤولياته وصالحيات���ه وأبان له هذه الس���بل قام أحياًن���ا بتوجيهه وتنبيهه 
ومعاتبت���ه أيًض���ا. فمث���اًل نبه���ه عندم���ا أذن لبع���ض المنافقين بينم���ا كان من 
َك 

َ
َ ل ُهْم َحتَّ يَتََبيَّ

َ
ِذنْ��َت ل

َ
المف���روض أال ي���أذن لهم فقال: ﴿َعَفا اهلُل َعْنَك لَِم أ

َكِذبَِي﴾ )ُس���وَرُة التَّْوِب���ِة: 43/9(. كما ل���م يوافقه القرآن 
ْ
��َم ال

َ
��وا َوَتْعل

ُ
ِي��َن َصَدق

َّ
 ال

ى َحتَّ ُيْثِخَن  ْسَ
َ
ُ أ

َ
ْن يَُك��وَن ل

َ
ّ أ

 في موضوع أس���رى ب���در فقال: ﴿َما َكَن نِلَِ�ٍ
ُ َعِزي��ٌز َحِكي��ٌم﴾  ُ يُِري��ُد الِخ��َرَة َواللَّ ْنَي��ا َواللَّ ْرِض تُِري��ُدوَن َع��َرَض ادلُّ

َ
 ِف ال

َخْذُتْم 
َ
��ُكْم فِيَما أ َمسَّ

َ
ْولَ كَِتاٌب ِمَن اهللِ َس��َبَق ل

َ
)ُس���وَرُة اأَلْنَفاِل: 67/8(، ثم قال: ﴿ل

َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ )ُسوَرُة اأَلْنَفاِل: 68/8(.

��ف وعن ذي  وعندم���ا س���ألْته قري���ش ع���ن الروح وع���ن أصحاب الكه
ُْم َعْنُه َغًدا”، ولم يستثِن 

ْ
ل

َ
ْخِبُُكْم بَِما َسأ

ُ
القرنين قال لهم رس���ول اهلل : “أ

أي ل���م يق���ل “إن ش���اء اهلل”، فانصرف���وا عن���ه. فمكث رس���ول اهلل  -فيما 
يذك���رون- خم���س عش���رة ليلة ال ين���زل اهلل إليه ف���ي ذلك وحًي���ا، وال يأتيه 
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جبري���ل ... حت���ى أح���زن رس���ول اهلل  تأخر الوحي عنه، وش���ّق عليه 
م���ا يتكل���م به أهل مك���ة، ثم جاءه جبريل  من اهلل  بس���ورة أصحاب 
��ا معاتبته إي���اه على حزنه عليهم، وخبر ما س���ألوه عنه من أمر  ��ف، فيه الكه
نَّ 

َ
 َتُقول

َ
��ه : ﴿َول الفتي���ة، والرجل الطواف، وال���روح)61(، وفيها أيًضا تنبيه
ْن يََشاَء اهلُل﴾ )ُسوَرُة اْلَكْهِف: 24-23/18(.

َ
 أ

َّ
اِعٌل َذلَِك َغًدا  إِل

َ
 ف

ّ
ٍء إِِن لَِشْ

وف���ي مرة أخرى ن�زل ما يش���م من���ه عتاب رقيق حول وجوب أن تكون 
َْش انلَّاَس  ِْف ِف َنْفِس��َك َم��ا اهلُل ُمْبِديِه َوتَ الخش���ية من اهلل تعالى فقط: ﴿َوتُ

َْشاهُ﴾ )ُسوَرُة اأَلْحَزاِب: 37/33(. ْن تَ
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ َواللَّ

وعندم���ا حلف أال يش���رب ش���ربة العس���ل إرض���اًء لزوجاته ل���م يوافقه 
َك تَبَْتِغ َمْرَضاَة 

َ
َحلَّ اهلُل ل

َ
َِرُّم َما أ

ُ
يَُّه��ا انلَِّ�ُّ لَِم ت

َ
الق���رآن في هذا بل عاتبه: ﴿يَا أ

ُ َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ )ُسوَرُة التَّْحِريِم: 1/66()62(. ْزَواِجَك َواللَّ
َ
أ

فبمث���ل ه���ذه اآلي���ات ُتش���رح مس���ؤوليات الرس���ول ووظيفت���ه وحدود 
���ه ويعاَت���ب عندم���ا يخرج   صالحيات���ه م���ن جان���ب، وم���ن جان���ب آخ���ر ُينبَّ
بي���ن”. فهل ُيعقل   ول���و قْي���د أنملة خارج ه���ذه الحدود، أي ح���دود “المقرَّ
أن يق���وم ش���خص بتأليف كتاب ث���م يذكر في ثنايا صفحات���ه عتاًبا وتحذيًرا 
وتنبيًها لنفس���ه؟ حاش���ا هلل.. فالكتاب كتاب اهلل س���بحانه، أما هو  فرسول 

رفيع المن�زلة ومبّلغ عن اهلل تعالى.

6- إن القرآن ذروة في البالغة، وال ند أو مثيل له في هذا الخصوص، 
ل���ذا ال يمك���ن عزوه إلى إنس���ان. عندم���ا أعلن الرس���ول  نبوته كان هناك 

)61( سيرة ابن هشام: 322/1-323؛ تفسير الطبري: 593/17.
)62( َعْن َعاِئَشَة : َأنَّ النَِّبيَّ  َكاَن َيْمُكُث ِعْنَد َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش، َوَيْشَرُب ِعْنَدَها َعَساًل، َفَتَواَصْيُت َأَنا َوَحْفَصُة:     
َتَنا َدَخَل َعَلْيَها النَِّبيُّ  َفْلَتُقْل: ِإّنِي َأِجُد ِمْنَك ِريَح َمَغاِفيَر، َأَكْلَت َمَغاِفيَر، َفَدَخَل َعَلى ِإْحَداُهَما، َفَقاَلْت َلُه             َأنَّ َأيَّ

ُم َما             َذِلَك، َفَقاَل: "َل، َبْل َشِرْبُت َعَسالاً ِعْنَد َزْيَنَب ِبْنِت َجْحٍش،  َوَلْن َأُعوَد َلُه" َفَنَزَلْت: ﴿َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحِرّ
          َأَحلَّ اهلُل َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك﴾ )البخاري: الطالق، 8؛ مسلم: الطالق، 20(.
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العدي���د م���ن الش���عراء وعباق���رة البالغة والبي���ان ممن كانوا مح���ل إعجاب 
وتقدي���ر الكثيرين، وكان أكثر هؤالء في الصف المعارض له. وكم تش���اور 
ه���ؤالء ح���ول كيفية التغل���ب على القرآن، حتى إنهم أحياًن���ا راجعوا رهبان 
��ات نظرهم، ألنهم كان���وا قد عزموا   النص���ارى وأحب���ار اليه���ود ألخذ وجه
 على إيقاف س���يل الق���رآن وتجفيف نبعه الفّياض، وكانوا مس���تعدين لعمل 
أي ش���يء ف���ي هذا الس���بيل. وعلى الرغم م���ن جميع هذه العوائق اس���تمر 
 الرس���ول  ف���ي س���بيله يكاف���ح الكف���ار والملحدي���ن، وس���الحه الوحي���د 

هو القرآن حتى وصل إلى النصر المؤزر رغم أنف كل هؤالء األعداء.

��ة واح���دة م���ع علماء المس���يحية  وبينم���ا كان بلغ���اء الع���رب ف���ي جبه
واليهودي���ة يقيمون الدنيا ويقعدونها، كان األس���لوب البلي���غ للقرآن وبيانه 
الساحر وروحانيته األخاذة تفتح القلوب وتغزوها... لقد وقف في الميدان 
وقفَة مبارٍز يتحدى خصومه أن يأتوا بمثله، فإن لم يستطيعوا فليأتوا بسورة 
س���وا رؤوسكم وانصِرفوا  من مثله، فإن لم يس���تطيعوا فبآية واحدة، وإال فَنِكّ
تُوَن بِِمْثلِِه 

ْ
 يَأ

َ
ُق��ْرآِن ل

ْ
تُوا بِِمْثِل َهَذا ال

ْ
ْن يَأ

َ
ِنُّ َعَ أ

ْ
��ُس َواجل

ْ
ِئِ اْجَتَمَعِت اإِلن

َ
��ْل ل

ُ
﴿ق

تُوا 
ْ
أ
َ
ْل ف

ُ
َتَاهُ ق

ْ
وَن اف

ُ
ْم َيُقول

َ
ْو َكَن َبْعُضُهْم ِلَْعٍض َظِهريًا﴾ )ُسوَرُة اإِلْسَراِء: 88/17(، ﴿أ

َ
َول

ْنُتْم َصاِدقَِي﴾ 
ُ
يَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهللِ إِْن ك بَِعْشِ ُس��َوٍر ِمْثلِِه ُمْفَتَ

تُوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم 
ْ
أ
َ
ْل ف

ُ
َتَاهُ ق

ْ
وَن اف

ُ
ْم َيُقول

َ
)ُسوَرُة ُهوٍد: 13/11(، ﴿أ

ا  ْنُتْم ِف َرْيٍب ِممَّ
ُ
ْنُتْم َصاِدقَِي﴾ )ُس���وَرُة ُيوُن���َس: 38/10(، ﴿َوإِْن ك

ُ
ِمْن ُدوِن اهللِ إِْن ك

ْنُتْم 
ُ
تُوا بُِس��وَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُش��َهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ إِْن ك

ْ
أ
َ
َا َعَ َعْبِدنَا ف

ْ
نل نَزَّ

َصاِدقَِي﴾ )ُسوَرُة الَبَقَرِة: 23/2(.

��ذه التحديات  وهك���ذا تعاقب���ت التحديات ولكن لم يس���تجب أحد له
��ا، إن اس���تثنينا محاول���ًة أو محاولتي���ن كان الهذيان  أو يتجاس���ر عل���ى قبوله
طابعهم���ا. وه���ذا ُيَبْرِه���ن أن منبع الق���رآن ومصدره ليس َبَش���ريًّا. ذلك ألن 
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 التاريخ يش���هد أن خصوم الرس���ول  وأعداءه لم يتورعوا عن أي ش���كل 
من أشكال الِعداء واإليذاء والمحاربة، ولكنهم لم يفكروا في تقليد القرآن. 
 ول���و اس���تطاعوا ذل���ك، أي لو كان ذلك في وس���عهم لما تأخ���روا عنه قط، 

وَلَما كانت هناك حاجة للدخول في الحروب.

أجل، إن اختيار هؤالء البلغاء والفصحاء طريق الحروب التي تتعرض 
فيها األنفس والكرامة بل حتى األعراض إلى الخطر، يبرهن على عجزهم 
 ع���ن تح���دي القرآن. ول���و كان باس���تطاعتهم تقليد الق���رآن أو اإلتيان بمثله 

َلَما تأخروا عن ذلك ولما اختاروا طريق الخطر وهو طريق الحرب.

وبع���د ثب���وت عجز بلغاء العرب عن اإلتيان بمثيل للقرآن، فإن البحث 
ع���ن منب���ع الق���رآن ومصدره في علم���اء أهل الكتاب من يه���ود أو نصارى 
��ود والنصارى  بح���ث عقي���م ودليل على العج���ز. ولو كان ف���ي مقدور اليه
 اإلتي���ان بكت���اب غن���ي بمحت���واه مثل القرآن لم ينس���بوه إلى ش���خص آخر، 

بل كانوا يفاخرون الناس بمثل هذا الكتاب الذي وضعوه.

ثم إننا إن صرفنا النظر عن بعض المستشرقين والكفار فإننا نرى آالًفا 
 م���ن المفكري���ن والباحثين ورج���ال العلم الذين أب���دوا إعجابهم وتقديرهم 

لما في القرآن وبالغة أسلوبه من معًنى ومبًنى ثرّي:

• “جارلس ميلر”: إن القرآن ببالغة أس���لوبه وِغَنى محتوياته في مس���تًوى 
يصعب ترجمته.

• “فيكتور أمبروس”: إن القرآن َغنّي المحتوى إلى درجة يصلح معه ألن 
يكون منبًعا لجميع القوانين.

• “أرنست رينان”: إن القرآن أحدث ثورة أدبية كذلك بجانب الثورة الدينية.
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• “كوس���تاف لوب���ون”: إن الدي���ن اإلس���المي الذي أتى به الق���رآن يحمل 
أصفى عقيدة توحيدية وأنقاها.

• “ك.أ. هي���وارت”: إن���ه يؤمن بأن القرآن وحي من اهلل تعالى إلى رس���وله 
. محمد

 • “ه����. هولم���ان”: إن محم���ًدا  هو آخ���ر نبي أرس���له اهلل تعالى للناس، 
وإن الدين اإلسالمي هو آخر األديان السماوية.

• “أمي���ل درمنهي���م”: إن الق���رآن ه���و المعج���زة األولى للرس���ول  وإنه 
بجماله األبدي سيبقى لغًزا ال يمكن الوصول إليه.

• “آرثر بللغزي”: إن القرآن الذي قام محمد  بتبليغه هو من عند اهلل.

“جي���ن بول روكس”: إن أكبر معجزة لرس���ول اإلس���الم ه���و القرآن الذي 
أن�زل وحًيا عليه.

• “رايمون���د جارل���س”: إن القرآن هو أكثر كت���ب الوحي اإللهي -المبلغ 
إلى المؤمنين- حيويًة.

• “موريس”: إن القرآن معجزة وفوق كل نقد، والذين يش���تغلون باألدب 
���ا، أم���ا المتخصص���ون في عل���م اللغ���ة فيجدون   يج���دون في���ه مص���دًرا أدبيًّ

فيه خزينًة كبيرًة لأللفاظ، وهو منبع إلهام للشعراء.

 • “مانوي���ل كن���ج”: إن الق���رآن ه���و المجم���وع الكام���ل لم���ا تلق���اه النب���ي 
من الوحي طوال سنوات نبوته.

 • “رودوي���ل”: إن اإلنس���ان لي���زداد ذه���واًل كلم���ا أمعن في ق���راءة القرآن، 
وال يملك إال اإلعجاب به وتبجيله...
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ما نقلناه أعاله ليس إال بعض الجمل من بعض رجال العلم والفكر، 
وهن���اك مئ���ات غيره���م توصلوا إلى النتيجة نفس���ها، وذلك حس���ب س���عة 
فكره���م، ول���م يج���دوا أمامهم س���وى إب���داء اإلعج���اب والتقدي���ر للقرآن 
 الكري���م. وم���ا كان لنا أن نقول ش���يًئا حول القرآن الكري���م بجانب العديد 
ا في هذا الموضوع،  من األساتذة والمختصين وبجانب الكتب القيمة جدًّ
ولكننا أردنا مش���اركًة بس���يطًة في هذا األمر، وعس���ى أن يغفر لنا صاحب 

القرآن  هذه الجرأة.





 

الغيبيات اخلم�س

ــر وعلم  ــزول المط ــي آخـــر ســورة لقمـــان أن ن  �س���ؤال: يُذكـــر ف
ــّن إل اهلل، إل أن هذين األمرين  ــي خمس ل يعلمه ــا في األرحام ف  م

قد خرجا عن الغيبيات اليوم، فماذا تقولون في هذا؟ 

اجل�اب: أتذكر أّنا تحّدثنا عن هذه المسألة، وفّصلنا فيها القول، لكّني 
��ا وإن مراًرا  ا م���ن اإلجابة عنه كلم���ا ُس���ئلُت عن مس���ألة قرآنية ل���م أجد ُبدًّ
وَتك���راًرا؛ فما من مس���ألة قرآنية إال وهي في عظمتها وش���موخها كالجبال 

الرواسي، فسأطاوع مشاعري وأذكر شيًئا في المسألة. 

ُل  ّ
اَعِة َويَُنِ ُم السَّ

ْ
يقول اهلل تعالى في آخر سورة لقمان: ﴿إِنَّ اهلَل ِعْنَدهُ ِعل

رَْحاِم َوَما تَْدرِي َنْفٌس َماَذا تَْكِس��ُب َغًدا َوَما تَْدرِي َنْفٌس 
َ
ُم َما ِف ال

َ
َغْيَث َويَْعل

ْ
ال

ْرٍض َتُموُت إِنَّ اهلَل َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ )ُسوَرُة ُلْقَماَن: 34/31(.
َ
ِيّ أ

َ
بِأ

��اَعِة﴾،  ُم السَّ
ْ
المســـألة األولـــى: يذك���ر القرآن الكري���م أن اهلل ﴿ِعْنَدهُ ِعل

 ويجع���ل من هذه الحقيقة أساًس���ا، ليس ألّي ش���خص أن ُيدل���ي بدلوه فيها 
أو يتفوه ولو بحرف اللهم إال بعد أن يقول: “اهلل أعلم”.

في حديث جبريل المشهور المروّي عن سيدنا عمر بن الخطاب وأبي 
هريرة  يس���أل جبريل  النبيَّ  عن اإليمان واإلس���الم واإلحس���ان 
 : فيق���ول بع���د كل إجاب���ة: “صدق���َت”، وأخيًرا س���أله عن الس���اعة فقال 
  ائِِل”)63(. أجاب س���يدنا رس���ول اهلل�� ��َم ِمَن السَّ

َ
ْعل

َ
َمْس��ُؤوُل َعْنَه��ا بِأ

ْ
 “َم��ا ال

)63(  البخاري: اإليمان، 37؛ مسلم: اإليمان، 1.
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على هذه المس���ألة الغيبية بأدب نبوّي، ألنه  وجبريل  كانا يش���تركان 
في علم أنه ال يعلم وقت القيامة إال اهلل.

أم���ا كيفي���ة قيام الس���اعة فهناك أس���باب كثي���رة في دائرة اإلم���كان يكفي 
��ا، كاصط���دام نج���م مذن���ب ب���األرض.. وانش���طار الش���مس   أحده���ا لقيامه
أو انطفائه���ا َوفًق���ا لقان���ون الديناميكية الحرارية.. وظهور سلس���لة تفاعالت 
بخطأ يرتكبه الناس على األرض، فينتج عنها تدمير النظام الشمسي وهكذا.

َغْيَث﴾، وهي من أكثر ما ُيثار حولها الجدل، 
ْ
ُل ال ّ

المسألة الثانية: ﴿َويَُنِ
يقولون تبًعا لمنطقهم: “لنا اليوم أن نعلم متى ينزل المطر، بناًء على نتائج 

علم األرصاد الجوية؛ إًذا ال معنى لقولنا إنها من الغيبيات...”

إن الذي���ن يختلق���ون مثل هذا الس���ؤال يهدفون إلى تلبيد س���ماء القرآن 
الصافية بالشبهات، وحساسيتنا في اإلجابة عنه تنطلق من هذا السبب.

ترى! ما العالقة بين ما يّدعون معرفته بالتقنّيات الحديثة وبين الغيب؟

نع���م، إن تنبؤه���م بوق���ت نزول المط���ر -وقد الحت في األف���ق أماراته 
وبدأت تظهر في عاَلم الشهادة عالماته- ال يمتُّ إلى معرفة الغيب ِبصلة. 

وهاك مثااًل يسيًرا يوّضح المسألة:

نفت���رض أنن���ا عّبأنا غرفة بثاني أكس���يد الكربون، ولم���ا أجرينا تجاربنا 
بآالت تكشف عن وجود ثاني أكسيد الكربون كانت النتيجة: بعد ساعتين 
سيش���عر م���ن بالغرفة جميًعا بثقل وص���داع، فإذا ما وقع هذا أفيكون علًما 
بالغيب؟ كاّل، فهذا ليس غيًبا، فالغيب هو ما استأثر اهلل تعالى بعلمه، فمثاًل 
معرفة وقت نزول المطر ومكاِنه وقْدِره تفصياًل في سنة أو سنوات قادمة 
ا التنبؤ بنزول المطر غًدا ف���ي مكاٍن ما فليس من الغيب   ه���ذا ُيع���ّد غيًبا، أمَّ
��م أحياًنا ُيثِب���ت أن معرفتهم  ف���ي ش���يء، وم���ع هذا إن عدم وق���وع تنبؤاته
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باألم���ر ناقص���ة؛ وإن المتخصصي���ن في هذا العل���م هم يس���ّمونه “تنبًُّؤا”. 
وفض���اًل عن الس���نة القادم���ة، هل لهؤالء أن يعلموا ش���يًئا ع���ن قدر المطر 

الذي سينزل غًدا؟ 

 وإن العل���م بوق���ت ن���زول المطر إذا الح���ت َأماراته في عالم الش���هادة 
ال يع���وزه آالت وال أدوات، فهن���اك كثي���رون م���ن الن���اس يتنب���ؤون بذل���ك 

بتجربتهم وخبرتهم، ومن المناسب هنا أن أكرر حادثًة ذكرتها من قبل:

زار بع���ُض العلم���اء األمريكيين تركيا، إلجراء بح���ث خاّص، وقابلوا 
 راعًي���ا ف���ي قرية، وبع���د مدة س���اق الراعي المع���ز نحو المربض، فس���ألوه 
ع���ن ذلك، فقال: يوش���ك المطر أن يهطل، فتحيروا ودهش���وا، فال ش���يء 
ينب���ئ بذل���ك م���ن عالمة في الجو أو إش���ارة ف���ي مقياس الضغ���ط الجوّي 
��ر يهطل بغ���زارة، فهْرَولوا  “البارومت���ر”، وم���ا مضت م���ّدة حتى بدأ المط
إل���ى المربض وس���ألوا الراع���ي: كيف عرفت؟ ف���كان جوابه مثي���ًرا غريًبا: 
من خالل تجربتي منذ س���نوات ش���اهدت ذيل المع���ز ينكمش ُقبيل نزول 
��ر، فعرفت أن المطر س���يهطل، فألَقوا م���ا بأيديهم من آالت، وقالوا:  المط

“َلذيُل المعز أنفع منِك!”

يق���ول األس���تاذ بدي���ع الزم���ان: “إني أش���عر أحياًنا بش���عور مرهف في 
أعصابي ب�ما سيأتي من الغيث قبل م�جيئه بأربع وعشرين ساعة”. والتنبؤ 
بن���زول المطر والثلج ش���ائع في الُقرى استئناًس���ا بعالمات وإش���ارات ما، 
فليس من العلم بالغيب إًذا أْن نعلَم وقت نزول المطر بهذه الصورة وتلك 
الحسابات، فاالعتراض على حكم القرآن بإظهار التنبُّؤ بوقت نزول المطر 
على أّنه علم بالغيب جهٌل محض، كيف وهناك حس���ابات معّينة وَأمارات 
ظاه���رة نتج���ت عن عوام���ل جوّية مثل وضع الس���حابة المحمل���ة بالمطر، 

والضغط الجوي، وأنظمة الرصد الجوي؟
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ت  وأودُّ أن أع���ِرض لإلعج���از العلمي في الس���نة النبوية في حديث أقرَّ
ل  ْمَطَر ِم��ْن َعٍم”)64(؛ أي معدَّ

َ
البح���وث العلمي���ة الحديثة بمفاده: “َم��ا َعٌم بِأ

ا قْدر ومكان ن���زول المطر فذاك هو  ��ر ال يختل���ف بين عام وآخ���ر، أمَّ المط
الغيب الذي ال يعلُمه إال اهلل. 

رَْح��اِم﴾، ويجادلون في ه���ذه أيًضا، 
َ
��ُم َما ِف ال

َ
المســـألة الثالثـــة: ﴿َويَْعل

���ينّية تتيح لنا اليوم تشخيص حالة الجنين، ومعرفة  يقولون: إن األش���عة الّسِ
نوعه ذكًرا كان أم أنثى. 

 ولم���ا كان العام���ل ف���ي الذكورة واألنوث���ة هو ذكورة الحي���وان المنوي 
أو أنوثته فمن الممكن أيًضا تحديد جنس الجنين في هذه المرحلة. 

واألصل الذي ذكرناه آنًفا يأتي هنا أيًضا، أعني ليس من الغيب معرفة 
شيء أصبحت مقدماته ظاهرة للِعيان. 

 فتحدي���د الحي���وان المن���وي الذكر -ف���ي الرحم أو ف���ي األنبوب- ليس 
م العلم باألسباب الداّلة عليه. من الغيب في شيء؛ لتقدُّ

ةِ 
َ
َمْرأ

ْ
َ َوإَِذا َس��َبَق َماُء ال

َ
َودل

ْ
ةِ نََزَع ال

َ
َم��ْرأ

ْ
يق���ول : “إَِذا َس��َبَق َماُء الرَُّجِل َماَء ال

��م الحدي���ث، وتوّه���م أن الغلبة  ��أ التأوي���ل م���ن ل���م يفه نََزَع��ْت”)65(؛ وأخط
 إذا كان���ت للرج���ل كان المول���ود ذك���ًرا، وإن كان���ت للم���رأة كان أنث���ى. 
ولعل الصواب في تأويله: إذا سبَق الحيوان الذكريُّ األنثويَّ ولّقح البويضة 

كان المولود ذكًرا، وإال كان أنثى.

ره العلماء. وهذا من اإلعجاز العلمّي في السنة النبوّية، واليوم يقّرِ

ماتها، وع���دَّ هذا علًما بالغيب  فم���ن عرف مس���ألًة كهذه بعد ظهور مقّدِ
فقد خدع نفسه.

)64(  المستدرك للحاكم: 437/3، السنن الكبرى للبيهقي: 507/3.
)65(  البخاري: المناقب ،51؛ تفسير سورة البقرة، 8؛ مسند اإلمام أحمد: 108/3.
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رَْحاِم﴾، وكلمة 
َ
ُم َما ِف ال

َ
وعندما ذكر القرآُن الكريُم المسألَة قال: ﴿َويَْعل

“ما” في اآلية من ألفاظ العموم؛ أي إنَّه سبحانه يعلم كّل ما في األرحام، 
 ولي���س ف���ي اآلية م���ا يخص���ص العموم ليقص���ره عل���ى الذك���ورة واألنوثة؛ 
��و س���بحانه يعلم ن���وع المولود كما يعل���م مراحل حياته كلها؛ مس���تقبله،  فه
��و وح���ده س���بحانه   وطباع���ه وخصائص���ه وعيوب���ه، وش���قي أم س���عيد، فه

من له علم هذه المسائل كلها.

 فالغي���ب ف���ي ه���ذه المس���ألة ه���و كل ما يدخل ف���ي عموم لف���ظ “ما”، 
ال الذك���ورة واألنوث���ة فحس���ب، فحديث القرآن عن المس���ألة عاّم ش���امل، 
فمعرفة ما شمله الحدُّ القرآنّي علٌم بالغيب، وما ِسوى ذلك دعاوى هدفها 

الجدُل والتضليُل.

ولتقريب المسألة إلى األذهان إليكم هذا المثال:

��ا حيُث أنت���م، وفروعها  ل���و أّنك���م أمام ش���جرة تف���اح، جذرها وجذعه
وأغصانها من ناحيٍة أخرى ال ترونها، ولما جاء الموسم قلتم: أغصان هذه 
الش���جرة المس���تورة عّنا ُمثقلة بالثَمر، فهل هذا االستنتاج من العلم بالغيب 
أم أّنه أمر ربما يدركه الناس جميًعا وينتبهون إليه عادًة؟ لو ُسئلتم فال ريب 
أنكم ستختارون الجواب الثاني، وهكذا القول في معرفة حال الجنين بناًء 
عل���ى مقدمات س���بَقت، فهو ليس من الغيب في ش���يء، ب���ل هو نظير التنبؤ 
بثمر شجرة جذعها في عالم الشهادة وأغصانها في عالم الغيب، وإّن نفث 
السموم لتلبيد سماء القرآن الصافية بالغيوم ودعوى أّن معرفتهم تلك علٌم 

بالغيب لهو عيُن الحماقة والبالهة.

المســـألة الرابعة: ﴿َوَما تَْدرِي َنْفٌس َماَذا تَْكِس��ُب َغًدا﴾، ال ينبغي تقييد 
���ا كان أم معنويًّا كس���ب، وما يحظى   ه���ذا بالكس���ب المادّي، فالعط���اء ماديًّ
به المرء من الطمأنينة كسب، وزيادة العلم أيًضا كسب، وهو وحده سبحانه 
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َمن يعلم قْدر هذا الكسب، فرّبما يقرأ المرء أسفاًرا وال يرجع منها بشيء، 
ها لديه.  وقد يقرأ معلومًة تعِدل كتاًبا وتستثير مصادر اإللهام كلَّ

 ول���و فكرن���ا ف���ي الكس���ب الم���ادي فق���ط، لوجدن���ا أيًض���ا أن اإلنس���ان 
 ول���و ذا رات���ب مس���تقّر ال يدري ماذا يكس���ب غ���ًدا. فذو التج���ارة والحرفة 
ال اختالف في عدم علمه، أما ذو الراتب فقد يكافأ أحياًنا وقد يفاجأ بعقوبة، 
 فيتغّي���ر م���ا يتقاض���اه، وقد تن���زل به مصيب���ة ُتوِقع على ال���وارد والمصروف 
ما ال ُيتوقع؛ نعم، قد ُيهَدى إلى اإلنس���ان ش���يء قيمته باهظة مما لم يكن 
في الحسبان، بل لم يكن قبل خمس دقائق متوقًعا؛ واألمثلة كثيرة، فنتفادى 

التطويل، ونقول كما قال سبحانه: ﴿َوَما تَْدرِي َنْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغًدا﴾.

ْرٍض َتُموُت﴾، علمها عند 
َ
ِيّ أ

َ
والمســـألة الخامســـة: ﴿َوَما تَْدرِي َنْفٌس بِ��أ

ا متى س���يأتينا ملك الموت أو أحد أعوانه ليقبض  اهلل ، وإننا َلنجهل حقًّ
أرواحنا، وهذا أمر مسلَّم به.



 

حديث القراآن عن اأ�سخا�س كاأبي لهب

ــي لهب؟  ــرآن عـــن أمثال أب ــن حديث الق  �س���ؤال: مـــا الحكمـــة م
هل هذا يوافق فصاحة القرآن وبالغته؟ 

اجل�اب: كان أبو لهب -واس���مه عبد العّزى- رجاًل عنيًدا ش���قيًّا ُحِرم 
 : الن���ور النب���وّي رغ���م نش���أته بج���واره، ونزلت فيه س���ورٌة، يق���ول الحق 
َهٍب 

َ
َسَب  َسَيْصَل نَاًرا َذاَت ل

َ
ُ َوَما ك

ُ
َن َعْنُه َمال

ْ
غ

َ
َهٍب َوتَبَّ  َما أ

َ
ِب ل

َ
﴿َتبَّْت يََدا أ

ََطِب  ِف ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد﴾ )ُسوَرُة اْلَمَسِد: 5-1/111(. َة احلْ
َ
تُُه َحَّال

َ
 َواْمرَأ

ف أبو لهب اإلرادة التي منحها اهلل له في الشر، فألقى  أجل، لطالما وظَّ
األش���واك ف���ي طريق رس���ول اهلل ، وأضرم الن���ار في طريقه إل���ى الكعبة، 
َهٍب﴾، وهذه إش���ارة لطيفة، 

َ
والج���زاء من جنس العمل، ﴿َس��َيْصَل نَاًرا َذاَت ل

َهٍب﴾ أي “أبي النار”. 
َ
ِب ل

َ
فالقرآن الكريم يذكر هذا المكابر بلقبه ﴿أ

 لق���د وق���ف هذا الرج���ل في وج���ه الدعوة اإلس���المية وح���اول صدها 
عن إعالء كلمة التوحيد ونش���رها، وحاك المكايد والمؤامرات طول حياته 
 ضد اإلس���الم والمس���لمين، فخاب س���عيه، وباءت محاوالته كلها بالفشل، 
ما أغنى عنه ماله الذي آل إليه من ثروة بني أمية وال ثراء زوجته أم جميل 

وال ما اكتسبه هو، وما كان ألوالده الذين يفخر بهم يٌد في نجاته.

تخّل���ف ع���ن المش���ركين في معركة ب���در لُع���ْذر، ولما بلغه نب���أ انتصار 
ث أه���ل مك���ة بحَدٍث  ��ارت أعصاب���ه، وج���اء النذي���ر ليح���ّدِ  المس���لمين انه
ل���م يتوّقعوه، يحدثهم ع���ن جنود بعمائم صفراء يحاربون مع المس���لمين، 
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وكان بينهم صحابي ُيدَعى أبا رافع يخفي إسالمه، فلما سمع هذا الكالم 
لم يتمالك نفسه وقال: “هؤالء واهلل هم المالئكة”، فُجّن جنون أبي لهب 

وانقّض عليه ليطأه بقدمه.

 كان أب���و راف���ع ممل���وكا للعب���اس ب���ن عب���د المطل���ب ، فهرول���ت 
إلي���ه زوج���ة العب���اس الس���يدة أم الفض���ل، وانهال���ت عل���ى رأس أب���ي لهب 
 ِبَعًص���ا ف���ي يدها قائلة: “أتضرب عبًدا غاب عنه س���يده؟” فلم يرّد أبو لهب 
 عل���ى زوج���ة أخي���ه، واتَّجه إل���ى بيته وي���داه ملطخت���ان بالدم���اء، وما خرج 
من���ه بعدئذ، وبهذه الضربة أو بش���يء آخر أصيب أب���و لهب بمرٍض ُعضال 
ى “عدس���ة”، وُيع���د هذا الم���رض حينئذ أخطر من م���رض الطاعون،   ُيس���مَّ
فلم ينفعه ماله وال ولده، وظل يتلوى ويشتكي سبعة أيام، ثم هلك وليس 
بج���واره أح���د، ل���م يجرؤ أح���د على الدخ���ول علي���ه لحمل جثت���ه ودفنها، 
 وأخيًرا اس���تحيوا فاستأجروا ِمن أعراب الصحراء َمن يحمل جثته المتعفنة 

إلى حفرة، ثم أهالوا عليها التراب. 

ما أش���دَّ قرابته من س���يدنا رس���ول اهلل  ! ومع ذلك لم يوفَّق ليس���تنير 
بن���وره، بل أصبح ألدَّ أعدائه؛ فوجب له العذاب األليم في الدنيا واآلخرة، 

وها هو ذا قد نال عقابه في الدنيا، وهو على موعد مع عقاب اآلخرة. 

كانت أم جميل زوجة أبي لهب ثريًة نسيبًة من بني أمية، شديدة العداء 
 لرس���ول اهلل  ، وكأن عداوته���ا ل���ه تروي ظمأها وُتمّتِعها، ولس���وف تلقى 

في اآلخرة جزاء ما فعلت في الدنيا.

��ب رج���اًل عنيًدا، قال عن���ه أبو جهل: “إياك���م أن تغضبوه،   كان أب���و له
فإنه إذا مضى ألمر ال يستطيع أحٌد َثْنَيه عنه”، وهو محّق في هذا. استخدم 
عناده لمواجهة رسول اهلل ، وأسرف في عداوته له، فتكاتف مع زوجته 
وعّظم���ا األصنام التي في الكعبة، ول���م يجتهدا ولو مرة واحدة في التعرف 
 عل���ى ش���خصية رس���ول اهلل  ال���ذي تربَّ���ى بينهما، وهو إنس���اٌن فهرس���ٌت 
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عنده مفتاح حقائق الكون كله، بل ما شعرا بالحاجة إلى االستفادة من تلك 
الشخصية العظيمة، رحمِة اهلل للعالمين صلوات ربي وسالمه عليه. 

كان أبو لهب ِعالوة على ذلك يسيء إلى رسول اهلل ، ولو طال عمره 
فع���اش إل���ى يوم القيام���ة لما تغيرت طوّيته ولفعل م���ا كان يفعله؛ فهو ممن 
ناصر أبا جهل وأمثاله في الحصار االقتصادي على المسلمين، حصار دام 
نحو ثالث سنوات، قضاها الرسول  والمسلمون في صراع مع الموت، 
 وَأْوَدْت بحي���اة كثي���ر م���ن األطف���ال والش���يوخ، كّل ذل���ك ول���م تتحرك ذرة 
من الشفقة أو الرحمة في قلب أبي لهب؛ فهو إنسان بال قلب أو ضمير. 

نا خديجة  يومئ���ذ، فلم تحتمل   ف���ي الواقع ش���ّف الهمُّ والح���زن أمَّ
م���ا نزل بالمؤمنين من الظلم، فتوفيت حينها وكأنَّها أرادت أن تخّلد ذكرى 
عام الحزن، ثم توفي أبو طالب في العام نفس���ه، لكن وا أس���فاه لم يستطع 
أن ي���درك رك���ب الهداي���ة، لكن���ه لحب���ه لرس���ول اهلل  تحّمل مث���ل ما نزل 

بالمسلمين من األذى والظلم. 

وعندم���ا أذكر أبا طالب أش���عر بألم يس���ري في أعم���اق قلبي، وتفيض 
 عين���اي ف���ي معظ���م األحي���ان وأبك���ي، يا َل���ه من ح���َدٍث مؤس���ف أن يرحل 
  ورعاه دون أن يدرك ركب الهداية! وس���يدنا أبو بكر  َمن نصر النبي

أيًضا بكى من أجل ذلك:

ع���ن اب���ن عمر  قال: َجاَء َأُبو َبْكٍر  ِبَأِبي ُقَحاَفة َيُقوُدُه ِإَلى َرُس���وِل 
��ْيَخ  َت الشَّ

ْ
 تََرك

َ
ل

َ
َة، َفَقاَل َرُس���وُل اهلل : “أ اهلِل  َش���ْيًخا َأْعَمى َيْوَم َفْتِح َمكَّ

ا َمدَّ َأُبو ُقَحاَفة  تَِيُه؟” َقاَل: “َأَرْدُت َيا َرُس���وَل اهلِل َأْن َيْأُجَرُه اهلل”. َفَلمَّ
ْ
َحتَّ نَأ

َي���َدُه ُيَباِي���ُع َرُس���وَل اهلِل  َبَك���ى َأُب���و َبْك���ٍر، َفَق���اَل النَِّبيُّ : “َم��ا ُيْبِكيَك؟” 
َك َمَكاَن َيِدِه وُيْس���ِلَم وُيِقرَّ اهلل َعْيَن���َك َأَحبُّ ِإَليَّ  ْن َتُك���وَن َي���ُد َعّمِ  َق���اَل: “أَلَ

ِمْن َأْن َيُكوَن”)66(.
)66(  المعجم الكبير للطبراني: 40/9؛ اإلصابة البن حجر: 199/7.
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وال ينبغ���ي أن نس���يء األدب ونّدع���ي أنن���ا أرحم من الرحم���ة اإللهية، 
لكنني ال أس���تطيع أن أتمالك قلبي، وَلَكم وددُت أن تكون تس���عة أعش���ار 
حس���ناتي ألب���ي طالب وال يبقى لي منها إال واح���دة وينجو هو، ربما أكون 
ق���د تج���اوزت ح���دي في ه���ذا ولكن كما ذك���رت من قبل إنن���ي ال أتمالك 
��ذا الرجل حمى س���يدي رس���ول اهلل صلوات ربي وس���المه عليه  قلب���ي؛ فه
س���نين ع���دًدا، ونص���ره ورعاه، وتحم���ل األذى والمعاناة من أجل���ه؛ إال أننا 
 ال نس���تطيع أن نق���ول ش���يًئا أكث���ر م���ن ذلك، ولي���س ألحد أن يقول ش���يًئا؛ 
 فأب���و طال���ب ل���م يعتن���ق اإلس���الم، فب���ات ه���ذا مانًعا يح���ول دون ش���فاعة 

الرسول  له في اآلخرة.

وبينم���ا كان عم���ه أبو طالب يذود عنه  ويدفع عنه أذى المش���ركين، 
كان عم���ه اآلخ���ر أبو لهب يرى أنه  يس���تحق أن تنزل به -حاش���ا وكال- 

صنوف األذى والعنت كلها. 

كان رس���ول اهلل  يتردد على القبائل واحدة تلو األخرى يحدثهم عن 
الدين الحق ويدعوهم إلى اإلسالم، وكان وراءه من يتعقبه كما الظل، أحمر 
الشعر والوجه، يكّذبه على الدوام، ومن هو هذا الرجل سوى أبي لهب. 

وبينم���ا األباع���د م���ن القبائ���ل والعش���ائر يأتونه  م���ن أقصى األرض 
ليبايعوه ويس���عون لعقد قرابات وِصالت معه كان أبو لهب يفعل العكس، 
 يبتع���د عن���ه، وكأن الَجفاء مهمت���ه ووظيفته، كيف كان ه���ذا المكابر أعمى، 
لق���د بل���غ ب���ه العمى أنه لم ير الش���مس ومنبع النور ال���ذي تفجر بين عينيه 

وبلغ عنان السماء. 

 إًذا أم���ا كان ه���ذا الرج���ل المعان���د حقيًق���ا وجديًرا بوص���ف القرآن له: 
﴾ )ُسوَرُة اْلَمَسِد: 1/111(، أليس ترك القرآن لبيان صفته  َهٍب َوتَبَّ

َ
ِب ل

َ
﴿َتبَّْت يََدا أ

تضييًعا لحقوق مليارات المؤمنين؟ نعم، لوال ذلك لما أمكننا أن نوفق بينه 
وبين األسلوب القرآني المفعم بالحكمة والمصلحة؟ 
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ـا:أنزل اهلل تعالى على رس���وله  آيات بينات تتحدث عن كثيرين  ثانياًـــــ
 أس���اؤوا لإلس���الم والمس���لمين، ومنهم الوليد بن المغيرة، قال عنه القرآن: 
���ِر: 18/74-19(. والوليد  ِثّ َر﴾ )ُس���وَرُة اْلُمدَّ ��دَّ

َ
ْي��َف ق

َ
َر  َفُقتَِل ك ��دَّ

َ
��َر َوق

َّ
ك

َ
 ﴿إِنَّ��ُه ف

 ، وهو م���ن ألّد أعداء رس���ول اهلل ، ه���و وال���د س���يدنا خالد ب���ن الوليد
كان ديدن���ه إلص���اق التَُّه���م واالفت���راءات برس���ول اهلل ، فوصفه بالش���اعر 
 م���ّرة، وبالكاه���ن مرة، وبالس���احر م���رة أخرى، ث���م قرر بعد ِع���راك وحراك 
 أن القرآن ما هو إال سحر يؤثر، ووصف رسول اهلل بالساحر، فوّبخه القرآن 
َر  َفُقتَِل  ��دَّ

َ
َر َوق

َّ
ك

َ
عل���ى ق���راره هذا وأنك���ر عليه فعلته وقراره فق���ال: ﴿إِنَُّه ف

ِثِّر: 19-18/74(.  َر﴾ )ُسوَرُة اْلُمدَّ دَّ
َ
ْيَف ق

َ
ك

ومضى القرآن في زجره ووعيده لُكّفار آخرين، فلو ترك ذكر أبي لهب 
فهل يا ترى يتناس���ب هذا ومنهج القرآن الكريم في اإلحاطة بالقضية بكل 
��ا؟ فل���و كان ذل���ك لخرج علينا م���ن يقول: “إن القرآن الكريم س���تر   جوانبه
 أب���ا له���ب -وه���و الذي ع���ادى رس���ول اهلل أش���د الع���داء- وت���رك الحديث 
عنه لقرابته من رس���ول اهلل  ”. فلم يفسح القرآن الكريم المجال لذلك، 

وألحق أبا لهب بقائمة أمثاله من المشركين.

ثالثاًا: نزلت هذه السورة في مكة، وهلك أبو لهب في العهد المدني بعد 
غ���زوة ب���در، فهذا يعني أن ه���ذا إخبار بالغيب أن أبا لهب وامرأته س���يموتان 
ا. كما أش���ار النبي  ألصحابه  كافرين، وقد وقع ما ذكره القرآن عنهما حقًّ
إلى مصارع رؤس���اء المش���ركين في بدر، فترّدى كل واحد منهم في المكان 
الذي أشار إليه رسول اهلل ، فقّوى هذا الخبر الغيبّي عزيمَة المؤمنين وشحذ 
طاقتهم المعنوية. وفي هذه األخبار إنذار وتنبيه للمؤمنين، وإعالمهم بوقوع 
كل م���ا وع���د به القرآن، وه���ذا يعني أن وعد اهلل للمؤمنين بالنصر س���يتحقق 
ال محال���ة، ومث���ل هذه التأييدات أمور ال ُيس���تهان به���ا في عهد كان الجميع 
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 في���ه ينابذه���م الع���داء، بل عل���ى العكس لقد كان���ت ضروريًة والزم���ًة بالنظر 
إلى النتيجة التي تمخضت عنها. 

أحياًنا تكون مصيبٌة صغيرة س���بًبا في تيقظ اإلنس���ان وَأْوَبِته إلى رش���ده 
فيفوز بأش���ياء في حياته المعنوية لو انكش���ف الحج���اب عنها لتمنى الناس 
 جميًع���ا م���ن صمي���م قلوبهم أن تن���زل بهم تل���ك المصيبة، وما ينال���ه المرء 
بع���ُد يخّف���ف من ح���دة المصيبة ويهّون من ش���أنها. فلو ل���م يحدثنا القرآن 
 عن عاقبة مثل هؤالء وخس���ارتهم المحققة فهذا لن يؤثر في النتيجة ش���يًئا. 

وها قد حدث ما حدث، وسينال هؤالء عاقبتهم المقدرة لهم. 

نع���م، تح���دث الق���رآن الكريم عن ش���خصين وما ينتظرهم���ا من عاقبة 
��ذا وإن كان يب���دو للوهل���ة األولى كأنه أس���لوب ُمهين، غير أن  وخيم���ة، فه
له بال ريب ِحكًما أخرى تحل محل هذا اإلحس���اس الذي يرد إلينا بدايًة، 
ف على ذاتيتهم، وأقلها أن يعتبر  منها إثارة مش���اعر ماليين من الناس للتعرُّ
الن���اس ويحذروا ف���ي تصرفاتهم حت���ى ال يصيبهم ما أص���اب المذكورين. 
��ذا ن���درك كم هو مهّم أن يتحدث القرآن الكريم عن أبي لهب وأمثاله،  وبه

فهذا يرجع بفائدة كبيرة على المؤمنين نفسيًّا وتربويًّا. 

رابعاًا: عالوًة على ما ذكرناه نقول أخيًرا: كما كان هذا التأثير النفس���ي 
س���بًبا في يقظة طائفة المؤمنين كان كذلك س���بًبا في س���ريان الريبة والش���ك 
إلى قلوب المش���ركين تجاه عقيدتهم. فهم لم���ا تحّول كفرهم المطلق إلى 
َبه وجد  شك وريبة تيسر أمر سلوكهم طريق النور، فبتضييق الشكوك والشُّ
��م منافَذ يل���ج منها إلى العق���ل والقلب،   تصديُقه���م المضم���ر ف���ي جوانحه

وما مضت مدة حتى بدأت تظهر النتائج اإليجابية لهذا األمر. 

ثم خلع كثيرون عباءة الكفر ولبسوا حلة اإليمان، وانطلقوا في سبيل 
الدعوة واإلرشاد، وهذا المكسب ليس بهّيِن لإليمان واإلنسانية.



1٧٧   ------------------------------------------------- [ ديي القر ن عن أشااق كأيب دح] 

وإح���راز مث���ل ه���ذه النتائ���ج العظيم���ة بالحدي���ث ع���ن عواق���ب بعض 
األشخاص أسلوب معجز ال يكون إال للقرآن، فهو مظهر من مظاهر بيانه 
الحكيم، بل إنه لم يتسّن ألي كالم آخر أن يحقق مثل هذه النتائج المبهرة.

وهذا مثال لعمٍق وتنوٍع منقطِع النظير لألسلوب القرآني، فمثله كمثل 
آالف الدوائ���ر تنداح بضرب الماء بحجر صغير. أجل، إن هذه التموجات 
ما زالت تخفق لها قلوب آالف بل ماليين من الناس حتى اليوم؛ لقد نزل 
القرآن الكريم بأسلوب معجز اهتدى به الماليين من خالل إخباره بموت 
فالن من الناس على الكفر منتهًجا تشويق الترغيب وزجر الترهيب، وهذا 
أيًضا موافق تماًما لبيان القرآن وفصاحته وبالغته، وهذا من صميم حكمته 

وصالحه لحياة العباد.





 

العالقة بني القدر واالإرادة

ا، فما ذنب القاتل؟ ر وقتاًا وكيفاً �س�ؤال: أجل اإلنسان مقدَّ

ر م���ن قب���ل؛   اجل���اب: وق���ُت الم���وت وكيفيُت���ه مث���ل كل ش���يء مق���دَّ
أي م���ا يج���ري للكائن���ات كاّف���ًة يأت���ي مثله ف���ي اإلنس���ان ومحي���اه ومماته، 
 فالوج���ود بطرق���ه المعلوم���ة، واس���تمراره وف���ق أس���س معينة، ث���م الخروج 
من مس���رح الحي���اة بعد حين، حقيقٌة ال مفر منها، وه���ي مصير كّلِ موجود 
س���وى اهلل تعالى؛ فكل ش���يء يولد وينمو -ودائرة القدر بس���عتها وشمولها 
تحيط به- في خّط معلوم، ثم ينمحي أخيًرا ويتالشى، هذا سبيل ال يتبدل، 

وهو نظام ثابت سرمدّي.

العالمي���ة-  وقواعده���ا  الراس���خة  -بمبادئه���ا  الطبيعي���ة  العل���وم   إن 
الت���ي اكتش���فت وتط���ورت في ه���ذا الكون الهائ���ل الذي يج���ري وفق نظام 
مده���ش وتناغم يذه���ل العقول بدًءا من الذرات إلى المجرات، َلتدلُّنا على 
أنَّ ل���كّلِ ش���يء تقدي���ًرا قبل حدوثه وق���َدًرا مقدوًرا؛ فدون وج���ود مثل هذا 
التخطي���ط األول���ي ال يمكن إيضاح النظام والتناغم الموجودين في الكون، 
��ذا النظام أن يتطور.  وال يمك���ن ألي عل���م من العل���وم الطبيعية المتعلقة به
فلم تتمكن البشرية من إجراء تجارب في مختبرات فيزيائية ومن تعّلم علم 
التشريح وتعليمه ومن غزو الفضاء وفق قواعد معينة ثابتة إال بفضل حركة 

الكون وفق قواعد هندسية رياضية دقيقة كلَّ الدقة.
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وم���ا كان لن���ا أن نتحدث عن أي علم طبيعي ف���ي كون ال تناغم فيه وال 
��ام، وف���ي عالم ال تخطيط فيه وال تنس���يق وفي طبيعة تس���ودها الفوضى.   نظ
فما العلم سوى عدسة لقواعد موجودة ومبادئ قائمة... يكشف عنها ويبّينها 
 ويس���ّميها بأس���ماء معينة. وليس في هذا حّط من قدر العلوم واالكتش���افات، 
 ب���ل ن���وّد أن نقدرها قدرها ثم نقول: ثمة أم���ور أهّم منها ال بد أن ننتبه إليها، 
��ام والتناغ���م كقل���ب ينب���ض ف���ي ص���در الك���ون، وم���ا العلوم  وه���ي أن النظ
��َم القدرَة الت���ي أقامت هذا  واالكتش���افات إال كاش���فة لهم���ا؛ فما أجلَّ وأعظ
النظام بقدر أي بتخطيط سابق عمَّ الكوَن وغدا أساًسا له؛ واليوم نجد بعض 
علماء االجتماع يحاولون تنزيل القوانين السارية في الكون على المجتمعات 
اإلنسانية، وهذه جبرّية ُمفِرطة لكنها رغم ذلك تحمل معاني مهّمة، فهي ُتِقّر 

بتخطيط أزلي يعتمد عليه هذا النظام والتناغم الكوني الشامل.

والحّق أّن كل حقيقة تتعلق بالعقيدة َلهي أسمى وأعلى من أن نحتاج 
لها إلى تأييد خارجي أو إلى اعتراف خارجي، ولكن بينما ندعو جياًل بائًسا 
تلوثت نظرته بهذه األمور الخارجية وأزاغت الش���بهات قلبه إلى اس���ترداد 
مكانته الصحيحة، نرى فائدة في ذكر تناقضات الذين أضّلوه ولو بإش���ارة، 
ل���ذا أطنبن���ا ف���ي هذا وخرجنا ع���ن الص���دد؛ وإال فإن حرك���ة الكون أجمع 
م���ن ذرات���ه إلى مجراته وفق نظام وتناس���ب وتناغم كبي���ر تبرهن على قدرٍة 
م، فالعوالم كلها منذ نشأتها حتى يومنا  ر وتنّظِ وحاكمية وسيطرة شاملة ُتقّدِ
هذا تحت هذه الحاكمية المطلقة تنقاد لها وتتقلب بها من حال إلى حال.

الخلق األول لإلنسان ولمخلوقات تتمتع بالحرية واإلرادة وإن كان غير 
مقّيد بإرادتهم كس���ائر المخلوقات، إال أن ذوي اإلرادة ليس���وا كالمخلوقات 
��ذا االختالف يغ���دو للقدر  األخ���رى ألبت���ة فيم���ا يق���ع تح���ت إرادته���م؛ وبه
 “التعيي���ن األزل���ي” لدى اإلنس���ان وأمثال���ه ماهية مختلفة ومس���ار مختلف. 
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نع���م، فمن يطرح هذا الس���ؤال لم يس���تطع حدس هذا الف���رق، وقاس األمر 
على أشياء ال تملك إرادة؛ ففهم هذا الفرق بين اإلنسان وسائر الموجودات 
سيس���اعد على حّل المس���ألة وإْن بشكٍل جزئي، وحلُّ الباقي يأتي من اليقين 

بأن العلم اإللهي يحيط بكّل شيء.

ه ُينسب إليه الخير  أجل، لإلنسان حرية وإرادة وميل واختيار، وبهذا كّلِ
والش���ر، واألجر والِوزر؛ وأيًّا كان قدر إرادة اإلنس���ان وكسبه فهي بما ينتج 
��ا س���بٌب ُيثيب ب���ه الخالُق العظي���م الجليل أو ُيعاقب، حس���ب توجيهها  عنه
 إل���ى الش���ر أو إل���ى الخير. وما ينت���ج عن هذا المي���ل مهم���ا كان ثقياًل ينوء 
 به كاهل اإلنس���ان فهو مس���ؤول عن ميل���ه هذا واختي���اره؛ والخالق الجليل 
ه عن  وإن كان قد قّدر الشّر من قبل ثم خلقه في وقته المقّدر له إال أنه منزَّ
أن ُينس���ب ش���يء من ذلك إليه. فمثاًل لو ربط الخالق العظيم مس���ألة مهمة 
مث���ل تغي���ر المناخ بتنفس���نا وقال لنا: “إن تنفس���تم أكثر من ك���ذا في الدقيقة 
���رُت المناخ”، فإذا لم نر عالقة للس���بب والنتيج���ة بعملية التنفس وتغير  غيَّ
 المناخ، وارتكبنا المحظور، فتغيَّر المناخ كما ذكر وأخبر، فنحن المسؤولون 
عن تغيره مهما عظمت العواقب وفاقت طاقتنا وعلينا وزر ما اقترفته أيدينا.

وهك���ذا فإذا اس���تعمل كل فرد إرادت���ه الجزئية واختياره بات مس���ؤواًل 
 ع���ن عمل���ه وكس���به إن خيًرا فخير، وإن ش���ًرا فش���ّر، فإما مذنب فُيحاس���ب 
وإّما مطيع فيكافأ؛ فمن يتس���بب في موت ش���خص ُيعّد مذنًبا، فإن لم ُيغفر 

له عند اهلل ُحوِسب وعوِقب بال ريب.

ونتوقف قلياًل عند الش���ق الثاني من المس���ألة: كيف نجمع بين العلم 
المطلق للخالق المحيط بكّلِ شيء تمام اإلحاطة وبين اإلرادة اإلنسانية؟

يدخل كل شيء في علم اهلل بأسبابه ونتائجه جنًبا إلى جنب، ففي تلك 
النقطة يغدو الماضي والمس���تقبل، والس���بب والنتيج���ة، والعلة والمعلول، 
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واألبن���اء واآلب���اء، والصي���ف والربيع، وجهي���ن لعملة واح���دة، ووفقا لهذا 
العل���م أيًضا ُيعرف الالحق كما الس���ابق، والنتيجة كما الس���بب، والمعلول 

كما العلة، ويحكم عليها كّلها سواء بسواء.

���دة م���ن تل���ك األس���باب وتعيُّنها ال يغ���ّل إرادة  وتقدي���ر النتائ���ج المتوّلِ
ه إرادته بوصفها شرًطا  اإلنسان؛ إذ إنَّ كّل ما سيعمله أي فرد وأينما سيوّجِ
وسبًبا عاديًّا معلوٌم مسبًقا، فالتقدير اإللهيُّ ال يستبق حرية اإلنسان وإرادته؛ 
بل إن اهلل تعالى أقّر ميول اإلنسان وقَدرها قْدَرها ألنه قضى وقّدر وفًقا لها، 
فلو أن رجاًل عظيًما قال ِلَخَدمه: “إن تحكمتم في سعالكم فلكم مكافآت 
عظيم���ة، ومن س���عل بال داع فسيخس���ر وُيعاَت���ب”، فمعنى هذا أنَّ���ه قد أقّر 
  م وعّززه���ا. وهكذا -وهلل المثل األعلى- لو أن الخالق الجليل�� بإرادته
ق���ال لك: إن عزم���َت على هذا الفعل خلقُته، وبناًء على عزمك المس���تقبل 
دُته لك م���ن اآلن”، فمعنى هذا أن اهلل تعالى قد أقّر بإرادتك؛ وبناًء  ق���د حدَّ
عليه فكما ال نفي لإلرادة في التقدير األول، ال إكراه ألحد على شيء يأباه.

ل عبارة عن برامج علمية وضعها الحق تبارك  وإنَّ القَدَر والتقدير األوَّ
���بَل التي س���يميل  وتعالى، أي إنَّ اهلل تعالى يعلم من قبُل –بالنس���بة لنا- السُّ
إليها اإلنس���ان، فوضع برنامًجا وخطًة مع ما س���يخلقه هو سبحانه. وصفة 
العلم ليس من شأنها تعيين األحداث واألفعال، بل الذي يعّيِنها ويوجدها 
وف���ق ميول اإلنس���ان هو ق���درة اهلل وإرادت���ه. وعلى ذلك فاألش���ياء الحادثة 
ال تح���دث ألن عل���م اهلل س���بق بأنه س���يكون ك���ذا، ب���ل إن اهلل يعلمها ألنها 
ل. ويعبر علماء الكالم عن هذا  ستكون، وهذا هو معنى القَدر والتقدير األوَّ
 بقولهم: “العلم يتبع المعلوم”)67( ويتعلق به على ما هو عليه وال يؤّثر فيه 
وال يغّي���ره، أي إن الح���ادث معلوم حاله كيف س���يكون، وليس للعلم تأثير 

)67(  االقتصاد في االعتقاد لإلمام الغزالي: صفحة: 61؛ تفسير الرازي: 57/19.
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 عل���ى وج���وده هك���ذا، وهذا مثل���ه مثل خططن���ا ومش���اريعنا العلمي���ة، فهي 
ال تقتض���ي وجود األش���ياء -الت���ي نتصورها ونخّططها- ف���ي عالم الواقع، 
يه خطة إلهية ال تستلزم  وهكذا القدر والتقدير األول يمكن أن نتجّوز فنسّمِ

وجود أّيِ شيء في الواقع.

والخالصة أن اهلل تعالى أحاط بكل ش���يء علًما، يعلم األس���باب ِعْلَمه 
 بالنتائ���ج، والنتائَج علَمه باألس���باب، فهو َعِلم من يعزمون على اإلحس���ان 
أو اإلساءة، وقّدر ما سيخلقه هو حسب عزمهم ونيتهم، فإذا آن أوانه خلق 
فين وميولهم؛ وعلى ذلك  اهلل ما عِلمه وقّدره كما يش���اء َوفًقا لعزائم المكلَّ
 فتقدي���ر كيفي���ة الموت وموعده ال يرفع المس���ؤولية ع���ن القاتل؛ فما وقع 

ما هو مقّدر إال َوفق حريته وإرادته، فُينسب الجرم إليه ويؤاَخذ عليه.

 وال ب���د م���ن بحث ه���ذه المس���ألة العميق���ة المتعلق���ة بالق���در بالرجوع 
إلى مصادرها، فما هنا ال يعدو أن يكون نقاًل للمسألة إلى العاّمة في إطار 

مبادئ السلف األساسية المتينة.





الهداية وال�ساللة

�س���ؤال: ورد في القرآن الكريم أن ﴿َمْن َيْهِد اهللُ َفُهَو اْلُمْهَتِد َوَمْن 
ا  ا﴾ )ُس���وَرُة اْلَكْه���ِف: 17/18(؛ وهناك أيضاً ــداً ــَد َلُه َوِليًّا ُمْرِش ــْل َفَلْن َتِج  يُْضِل
ــاَء َفْلَيْكُفْر﴾ )ُسوَرُة اْلَكْهِف: 29/18( أي إن اهلل  ــاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َش ﴿ َفَمْن َش
قد منح اإلنســـان العقل والتفكر واإلرادة، وهداه الســبيلين أيما شـــاء 

سلك. كيف يمكننا أن نؤلّف بين كال األمَرين؟

اجل�اب: هناك ش���قان في هذا الس���ؤال: جريان األمور هل هو حسب 
اإلرادة اإللهية الكلية، أم حسب اإلرادة اإلنسانية الجزئية؟ 

ُ َوِلًّا 
َ

َِد ل
َ

ْن ت
َ
ل
َ
ُمْهَتِد َوَمْن يُْضلِ��ْل ف

ْ
ف���ي اآلي���ة الواردة ﴿َمْن َيْه��ِد اهلُل َفُهَو ال

ُمْرِش��ًدا﴾ )ُس���وَرُة اْلَكْه���ِف: 17/18( معن���ى الهداي���ة هو الرش���د واتخ���اذ الطريق 
الصحيح، وهو طريق األنبياء. أما الضاللة فهو س���لوك الطريق المنحرف، 

والعدول عن الطريق الصحيح، واالبتعاد عن االستقامة.

��ر رأين���ا أن كال منهما ِفع���ل، فوج���ب إرجاعهما إلى اهلل  إن أْمعن���ا النظ
تعال���ى ألن كل فعل -كما قلنا س���ابًقا- يرجع إل���ى اهلل تعالى، وليس هناك 
أي فعل ال يرجع إليه. أجل، فالضاللة مرجعها أنه سبحانه يضّل من يشاء 

كما أن مرجع الهداية أنه يهدي من يشاء، فكالهما منه سبحانه وتعالى.

ولك���ن ه���ذا ال يعن���ي أنه ال يوج���د للعبد أي دخل وأي كس���ب، أو أنه 
ُيدفع إلى الضاللة جبًرا، أو يساق إلى الهداية سوًقا، فيكون ضاالًّ ومنحرًفا 
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في الحالة األولى، ومهتدًيا وراشًدا في الحالة الثانية. نستطيع أن نفهم هذا 
األمر بشكل بسيط كما يلي: 

إن كان الوصول إلى الهداية أو السقوط في الضاللة عماًل بوزن عشرة 
أطنان مثال، فال يملك اإلنسان منه عشر المعشار، بل العمل كله هلل تعالى.

 ألذك���ر مث���ااًل ملموًس���ا: إن اهلل يهدي، وللهداية وس���ائلها مث���ل الذهاب 
إلى الجامع، واالستماع للنصائح، وتنوير العقل وتثقيفه... كلها من وسائل 
الهداي���ة، واالس���تماع إلى الق���رآن الكريم وتدقي���ق معانيه والتعّم���ق فيها من 
وسائل الهداية أيًضا. والتتلمذ في مدرسة الرسول ، واالستماع إلى أقواله 
بقلب حاضر، واالسترش���اد بمعلم وأخذ الدروس منه، والدخول إلى الجّو 
الروحي للرس���الة وللنبوة وفتح القلب لكل نس���ائم تجلياته طريق من طرق 
 الهداية. نعم، يستطيع اإلنسان المباشرة بالطرق المؤدية إلى الهداية. أجل، 
مع أن المجيء إلى الجامع مباش���رٌة بس���يطة إال أن اهلل تعالى يجعلها وسيلًة 
 للهداي���ة، أي إن الهداي���ة م���ن اهلل، ولك���ن للعب���د “كس���ب” معّي���ن في طرق 

باب الهداية.

وقد يذهب اإلنس���ان إلى الخّم���ارات والبارات، وبهذا يطرق باًبا ُكتب 
عليه أنه سبحانه ُيضّل من يشاء ويطلب الضاللة لنفسه، فإن شاء اهلل أضله 
 وإن ش���اء وض���ع أمامه عوائ���ق تمنعه من االنحراف والضالل���ة. إًذا يتضح 
أن ما في يد اإلنس���ان من ش���يء ضئيل ال يكفي وال يستطيع أن يكون سبًبا 

للهداية أو للضاللة.

ألض���رب ه���ذا المثل: ق���د ُتصغي إلى الق���رآن الكريم وإل���ى المواعظ 
والنصائح وقد َتقرأ كتاًبا علميًّا جيًدا فتحس وكأن األنوار تشرق في قلبك، 
بينما يس���تمع ش���خص آخ���ر إل���ى األذان أو إلى المواعظ أو إل���ى المناجاة 
واألدعي���ة الضارع���ة الخارج���ة م���ن القلب فيح���س بضيق ويق���ول “ما هذه 

األصوات المنكرة؟” أي يشكو من أصوات األذان.
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إًذا فإن اهلل تعالى هو الذي يعطي الهداية أو الضاللة، ولكن إن س���لك 
أح���د طري���ق الضالل���ة بعناد ف���إن اهلل تعالى يخل���ق له ما يتبق���ى من %99.9 
م���ن العمل العائد له تماًما كعملية الضغط على زر لتش���غيل آلة ضخمة ثم 

يحاسب اإلنسان لميله إلى الضاللة ويعاقبه أو يعفو عنه.





 

اإرادة االإن�سان ودورها يف االأعمال

�س���ؤال: لقد بّين القرآن الكريم أن اإلرادة الكّلّية هلل تعالى وحده، 
ــإذا كان األمر هكذا فهل  ــك أن لإلنســـان إرادة جزئية، ف ــوم كذل ومعل

يتبع حين يقترف اإلثم إرادته الجزئية أم اإلرادة الكلية هلل تعالى؟

 اجل���اب: نس���تطيع أن نعب���ر باختص���ار ع���ن ه���ذا الموض���وع فنقول: 
��ا اس���م “اإلرادة الجزئي���ة”   إن هن���اك إرادة لإلنس���ان س���واٌء أطلقن���ا عليه
 أم “المش���يئة اإلنس���انية” أم “الكسب اإلنساني”؛ أما خلق األشياء فيرجع 
إلى اهلل عز وجل س���واء أعاد إلى “اإلرادة الكلية” و“القدرة على الخلق” 
 أم إل���ى “اإلرادة التكويني���ة” وكله���ا من صف���ات اهلل تعال���ى. وعندما نظرنا 
إل���ى المس���ألة من الجان���ب المتعلق باهلل تعال���ى تب���دو وكأن اهلل تعالى ُيلِزم 
ويجبر الحوادث أن تأخذ مجرى معّيًنا، وهكذا يدخل الجبر في المس���ألة؛ 
أما إذا تناولنا المس���ألة من الجانب المتعلق باإلنس���ان فتبدو وكأن اإلنسان 
يعم���ل أعمال���ه بنفس���ه، أي “كل إنس���ان هو خال���ق ألفعاله” وه���ذا مذهب 

المعتزلة.

اهلل خال���ق كل ما يحدث في الك���ون، وهذا هو معنى “اإلرادة الكلية” 
اِت:  افَّ وَن﴾ )ُس���وَرُة الصَّ

ُ
َقُك��ْم َوَما َتْعَمل

َ
ُ َخل ال���واردة في الس���ؤال. ومعنى ﴿َواللَّ

96/37( أي خلقكم وخلق األعمال الصادرة منكم.

مث���اًل إن قم���ت بصناع���ة س���يارة أو بن���اء بي���ت ف���اهلل ه���و خال���ق ه���ذه 
األعمال،ألن���ك أن���ت وأفعالك تعودان هلل تعالى. ولكن هناك ما يعود إليك 
في هذه األفعال وهو “كسبك” و“مباشرتك”. وهذا الكسب شرط عادي 
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وسبب بسيط، فيشبه تماًما قيام شبكة كهربائية ضخمة بإنارة منطقة واسعة 
ا بمجرد قيامك بالضغط على زر واحد. فكما ال يمكن هنا القول بأنك   جدًّ
لم تفعل شيًئا ولم يكن لك أي دخل في الموضوع، كذلك ال يمكن القول 
ب���أن هذه اإلضاءة واإلن���ارة تعود تماًما إليك. وهك���ذا األعمال تعود تماًما 
إل���ى اهلل، ولك���ن اهلل تعالى عندما خلق هذه األعمال عّد مباش���رتك الجزئيَّة 

هذه شرًطا عاديًّا وبنى ما سيفعله على هذه المباشرة الجزئية.

 ولنف���رض وج���ود ماكن���ة جاه���زة للعم���ل، فوظيفت���ك تنحص���ر فق���ط 
يع���ود  الماكن���ة  ه���ذه  تحري���ك  إن  ��ا.  فيه واح���د  زر  عل���ى  الضغ���ط   ف���ي 
إلى من أنشأها وصنعها في الحقيقة، لذا نحن نطلق على المباشرة الضئيلة 
العائ���دة لإلنس���ان صفة “الكس���ب” أو “اإلرادة الجزئي���ة” ونطلق على ما 

يعود إلى اهلل تعالى صفة “الخلق”. وهكذا يظهر أمامنا تقسيم لإلرادة:

1. اإلرادة الكلية
2. اإلرادة الجزئية

 ومعن���ى اإلرادة ه���و التوج���ه والمش���يئة، وه���ذه تع���ود إل���ى اهلل تعالى: 
ْن يََشاَء اهلُل إِنَّ اهلَل َكَن َعلِيًما َحِكيًما﴾ )ُسوَرُة اإِلْنَساِن: 30/76(. 

َ
 أ

َّ
﴿َوَما تََشاُءوَن إِل

يجب أالَّ ُيساء فهم هذا، ألننا عندما نقول إن للعبد نسبًة صغيرًة من اإلرادة 
تتمث���ل ف���ي ضغ���ط أصبع نكون ق���د افترقنا ع���ن الجبرية الصرف���ة. وعندما 
نق���ول إن اهلل ه���و خال���ق العم���ل نفت���رق عن فك���ر المعتزلة وع���ن أصحاب 
الفلس���فة العقالني���ة )Rationalism(. وهكذا ال نكون قد أش���ركنا أحًدا في 
ا كبيًرا.   ربوبي���ة اهلل وألوهيت���ه تعالى، وال وضعنا له ن���ًدا تعالى عن ذلك علوًّ
فكما أن اهلل تعالى واحد أحد في ذاته، كذلك ال ُيشرك في أفعاله وتصرفاته 
أح���ًدا غي���ره. اهلل هو خالق كل ش���يء ولكنه من أج���ل التكليف واالمتحان 
وم���ن أج���ل أس���رار وحكم أخ���رى َقِبل ع���زم البش���ر على الفعل وكس���بهم 
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���ا. ولك���ي ُأوض���ح الموض���وَع أكثر فإن���ي ُأورد هنا مث���ااًل ذكره   ش���رًطا عاديًّ
األستاذ بديع الزمان:

 “إذا أخ���ذَت طف���اًل عاج���ًزا ضعيًف���ا عل���ى عاتق���ك، وخّيرت���ه قائ���اًل: 
إل���ى أي���ن تريد الذهاب، فس���آخذك إليه. وطلب الطف���ل الصعود على جبٍل 
عاٍل، وأنت أخذته إلى هناك، ولكن الطفل مرض أو س���قط. فال شك أنك 
س���تقول له: أنت الذي طلبت! وتعاقبه، وتزيده لطمة تأديب. وهكذا -وهلل 
 المث���ل األعلى- فهو س���بحانه أحكم الحاكمين جع���ل إرادة عبده الذي هو 

في منتهى الضعف شرًطا عاديًّا إلرادته الكلية”)68(.

هل في وس���عك إنكار إرادة الصبي هنا؟ ال تس���تطيع، ألنه هو صاحب 
الطل���ب. ولكنك كنت أنت الذي ذهبت ب���ه إلى ذلك المكان. أما المرض 
فلم يكن من عمل الصبي، وإنما صدر منه الطلب فقط، فهنا يجب التمييز 
بين من أعطى المرض وجلب الصبي إلى هناك وبين من طلب الذهاب.

نحن ننظر بهذا المعنى وبهذا المنظار إلى القدر وإلى اإلرادة اإلنسانية. 
واهلل تعالى المقدر لكل شيء هو األعلم بالصواب.

)68( الكلمات لبديع الزمان سعيد النورسي: الكلمة السادسة والعشرون، المبحث الثاني، الوجه السابع.





 

و�سُع من ُولد يف بلدة غري اإ�سالمية

ـي أحــد البلـــدان األجنبية   �س���ؤال: مـــاذا يكـــون وضع مـــن ُولد ف
يوم القيامة؟

 اجل���اب: ه���ذا الس���ؤال ه���و أحد األس���ئلة الت���ي طرحت في الس���ابق 
��رح اآلن، وأعتق���د أنه يط��رح إلثارة الج���دال، أي يقولون إننا  وال ت���زال تط
س���ندخل الجنة ألنن���ا نؤمن باهلل وبرس���وله، ولكن أيدخ���ل اآلخرون الذين 
 ول���دوا ف���ي بلدان بعي���دة عن العالم اإلس���المي كباريس ولندن وموْس���كو، 
ولم تتيس���ر لهم اإلمكانيات التي تيسرت لنا ولم يصلهم النور الذي وصل 

إلينا؟ أيدخل كل هؤالء إلى جهنم؟ 

مثل هذا الس���ؤال يحمل أمرين؛ األول: إظهار رحمة أكثر من الرحمة 
اإللهية. والثاني: عرض نقد خفي ضد اإلسالم.

 نق���ول أواًل إن���ه -خالًف���ا للعقي���دة الش���ائعة- ال يص���ح تعمي���م الحكم 
 عل���ى ه���ؤالء بأنهم س���يذهبون جميًعا إل���ى جهنم، ولكن القاع���دة األصلية 
هي كما يأتي: إن الذين س���معوا بدعوة رس���ولنا  وش���اهدوا النور الذي 
جاء به، ولكنهم أَبوا وعاندوا وسدوا آذانهم دون هذه الدعوة.. مثل هؤالء 
 س���يذهبون إل���ى جهنم دون ش���ك. وم���ن الحماقة هنا التظاه���ر برحمة أكثر 
م���ن الرحم���ة اإللهي���ة. وال ينطب���ق ه���ذا عل���ى الذين يعيش���ون ف���ي البلدان 
األجنبي���ة، ب���ل ينطب���ق هذا األم���ر على الذين يعيش���ون في بالدن���ا، فمن لم 
يتب���ع الن���ور الذي أتى به الرس���ول  بل أدار ظهره ل���ه وخالفه فإن مصيره 
 أيًضا إلى جهنم وعاقبته هي الخس���ران المبين. وإننا لنرجو الرحمة اإللهية 
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التي وسعت كل شيء أن تجعلنا من أتباعه  ومن السائرين خلفه في هذا 
العصر الذي كثر فيه الجاحدون.

لقد تناول هذا الموضوع علماء الكالم الذين صرفوا جهودهم إليضاح 
ما جاء في القرآن وفي السنة النبوية إيضاًحا عقليًّا ومنطقيًّا وفلسفيًّا وتأييِده 
وتقويِت���ه ع���ن طريق الفكر، وش���رحوه مفّص���اًل. أجل، فهل س���يكون مصير 
 الذين لم يجدوا فرصة االس���تجابة للرس���ول ، مثل مصير الذين س���معوا 

به ورفضوه وعاندوه؟ أم أن هناك فرًقا بين هاتين الفئتين؟

ويخطر على البال أيًضا أس���ئلة عديدة: فهل تس���تحق مثل هذه األسئلة 
��ا اآلن؟   اهتماًم���ا من���ا بجان���ب المس���ائل والمش���كالت المهم���ة التي نعانيه
وهل العثور على أجوبة لمثل هذه األس���ئلة س���يفيدنا في حياتنا األخروية؟ 
وه���ل هناك فائدة حقيقية في حياتن���ا العملية؟ ولماذا صرف أئمة المذاهب 

جهوًدا كبيرًة حول هذه المسائل وهذه األسئلة؟

��ات نظر علم���اء العقائد حول هذا  واآلن لنتن���اول قبل كل ش���يء وجه
الموضوع الذي يثير معه كثيًرا من األسئلة:

يقول األشاعرة بأن من عاش ولم يسمع شيًئا عن اهلل تعالى ولم يبلغه 
 ش���يء عنه فإن���ه ُيلحق بأهل “الفت���رة” أي ُيعّد من أهل النج���اة أينما عاش 
  وف���ي أي زم���ن ع���اش وكيفم���ا ع���اش. ف���إن ل���م تبلغ���وا دعوة الرس���ول
وتحملوه���ا إل���ى أقاصي األرض المظلمة، فإن األش���اعرة يقولون: إن أهل 
هذه البالد الذين يعيشون في ظالم سيكونون من أهل النجاة وإن اهلل تعالى 

سيدخلهم جنته.

أما الماتريدية فنراهم في خط مواٍز للمعتزلة حيث يقولون: إن اإلنسان 
إن توصل بفكره وعقله إلى اهلل تعالى -أيًّا كان االس���م الذي أطلقه عليه- 
س���ينجو ي���وم القيام���ة. ولكن إن ل���م يصل بعقله إلى اهلل تعال���ى ولم يصّدق 

بوجوده فلن يكون من أهل النجاة.
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وم���ع أن هاتي���ن النظرتين ليس���تا متطابقتين، إال أن الف���رق بينهما قليل 
ألن الماتريدية يرون أن اإلنس���ان حيثما كان سواء في الجبل أو في السهل 
أو في الصحراء يرى حواليه آياٍت ودالئَل عديدًة تشير إلى الخالق اعتباًرا 
م���ن طلوع الش���مس والقم���ر وغروبهما، وم���ن َلَمعان النجوم في الس���ماء، 
��ا، والس���هول والوديان   واألرض المزين���ة بأن���واع الزين���ة، والجب���ال وهيبته
الت���ي تج���ري فيها ج���داول المياه، ومنظر األش���جار واألعش���اب، وبس���مة 
األزهار والورود... كل هذه المناظر آيات تش���ير وتدل على الخالق تعالى 
بلس���ان بليغ. وكل من به مس���كة من عقل سيرى وراء مظاهر هذا الجمال 
يًدا خفيًة، لذا سيتوصل إلى أنه ال بد من وجود خالق. ومثل هذا الشخص 

يكون من أهل النجاة وإن لم يعرف صفات اهلل تعالى ورسله وأنبياءه.

ل���ذا ليس م���ن الصحيح أن نبادر بالقول دون تثب���ت حال الناس الذين 
يعيشون في البالد األخرى “إنهم لم يؤمنوا، لذا فهم من أصحاب النار”. 
��ذا، وه���ي تدعونا  ��ر أئم���ة المذاه���ب ال تس���مح به ��ات نظ  ذل���ك ألن وجه

إلى السكوت والصمت في أقل تقدير.

بَِي  نَّا ُمَعِذّ
ُ
أما اإلمام األشعري فينطلق في وجهة نظره من اآلية: ﴿َوَما ك

﴾ )ُسوَرُة اإِلْسَراِء: 15/17( وآيات أخرى مثلها. أجل، فالقرآن 
ً

َحتَّ َنْبَعَث َرُسول
 يق���ول ب���أن اهلل  ال يع���ّذب أم���ة ل���م ت���َر رس���واًل، إًذا فالذين لم ي���روا نبيًّا 

ولم يسمعوا به، ال ُيعذبون)69(.

ويرى اإلمام الماتريدي أن العقل يستطيع التمييز بين الحسن والقبيح 
 وه���و مقي���اس مهم في هذا األمر. ويس���تطيع اإلنس���ان أن يق���ول -اعتماًدا 
عل���ى عقل���ه- إن ه���ذا حس���ن وه���ذا قبي���ح. صحي���ح أن الزعم ب���أن العقل 
يس���تطيع الوصول إلى حدس وإدراك كل ش���يء زعم باطل، ولهذا أَمر اهلل 
التبصير  البزدوي: 1350/4-1351؛  اإلسالم  فخر  أصول  لألشعري: ص: 127؛  اإلسالميين  مقاالت   )69( انظر: 

          في الدين لإلسفراييني: ص: 171-170.
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تعال���ى بالخير وَنَهى عن الش���ر، ولم ي���دع هذا األمر المهم إلى العقل الذي 
يحتمل َسْهوه وقصوره، بل نظم هذا األمر بالوحي وبينه ووضحه بوساطة 

أنبيائه ورسله ولم يدع أي شيء مبَهًما أو غامًضا.

 إن العقل -حس���ب الماتريدية- يستطيع حدس قبح الزنا، ألنه يؤدي 
إل���ى اخت���الط األنس���اب وضياعها. فمن يرث م���ن؟ فإذا ل���م تحاِفظ المرأة 
��ا، وإذا كان أطفاله���ا مجهولي النس���ب فمن يأخ���ذ ميراث من؟   عل���ى عّفته
إًذا يس���تطيع العق���ل الوص���ول إل���ى أن الزن���ا قبيح. كذلك يس���تطيع العقل 
التوصل إلى أن السرقة شيء قبيح أيًضا، ألن من القبح قيام شخص بأخذ 
مال شخص تعب وشقي في سبيل الحصول عليه. ويستطيع العقل حدس 
 قب���ح الخمر والمس���كرات، ألنها تزيل العقل وتس���بب نتائج ضارًة س���لبيًة 
في النس���ل وتؤدي إلى أمراض وعلل مختلفة. ويمكن ذكر الش���يء نفس���ه 

بالنسبة ألمور أخرى كذلك.

واألمر نفس���ه وارد بالنسبة لألشياء الحسنة. فالعدالة حسنة واإلحسان 
إلى اآلخرين ومس���اعدتهم شيء حسن وجميل، ويمكن للعقل أن يحدس 
 ه���ذه األم���ور. والق���رآن والس���نة النبوي���ة أوضح���ْت ه���ذه األم���ور وأم���رت 

َلل والخطأ في مثل هذه المواضيع. بها وبينتها وأنقذتنا من الزَّ

وكذلك األمر بالنس���بة إلى اإليمان باهلل فهو ش���يء حسن، ألن اإلنسان 
 يص���ل ب���ه إل���ى االطمئنان النفس���ي فيعيش حياته في س���عادة وي���ذوق جزًءا 
 م���ن س���عادة اآلخ���رة وهو ف���ي الدنيا. كم���ا يمكن حدس الطري���ق الموصل 
إلى اإليمان بالعقل والمنطق، لذا نرى أن بَدويًّا في الصحراء أحس بذلك، 
وعندما حضر إلى مجلس النبي  وُسئل كيف عرف ربَّه قال: “البعرة تدل 
عل���ى البعي���ر والروث يدل على الحمير وآثار األقدام تدل على المس���ير... 

فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج أما يدل على العليم القدير؟!”)70(. 
)70( نفح الطيب ألحمد بن محمد المقري التلمساني: 289/5.
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فحتى بدوّي بسيط وراعي إبل استطاع بعقله التوصل إلى وجود ذاٍت 
يملك جميع األشياء في قبضته ويعلم كل شيء، فال يمكن إًذا إهماُل دور 

العقل في موضوع اإليمان إهمااًل كليًّا.

وانطالًقا من هذه النقطة قال الماتريدي: إن اإلنس���ان يس���تطيع بعقله 
الوص���ول إل���ى ربه. والدلي���ل على هذا ه���و أن الكثيرين أحّس���وا بهذا في 
العه���د الجاهل���ي وفي عهد “الفترة”. فِمن هؤالء “ورقة بن َنوفل” الذي 
  وحينما ش���اهد رس���ول اهلل . كان اب���ن ع���م والدتن���ا خديجة الكبرى
جبرائي���ل  على صورته الحقيقية وهو يس���ّد المش���رق والمغرب جفل 
وأس���رع إل���ى أّمنا خديجة يخبرها بما رأى، فذهب���ت به أّمنا إلى ابن عمها 
ورق���ة ب���ن نوف���ل الذي كان قد ت���رك عبادة األوثان واألصن���ام، ألنه أحس 

بأنها ال تضر وال تنفع وتوّصل بعقله إلى اهلل تعالى.

وم���ن ه���ؤالء “زيد بن عمرو بن نفيل” عّم عمر بن الخطاب . كان 
زي���د قد ت���رك عبادة األوثان وف���ارق دينهم، ويروى عنه بأن���ه قال في عبادة 
��ا َواَل َصَنَمْي َبِني َعْم���ٍرو َأُزوُر”)71(.  ى َأِديُن َواَل اْبَنَتْيَه األوث���ان: “َفاَل الُع���زَّ
ل���م يك���ن النب���ي  قد أعلن نبوته بع���د، ولكن زيد بن عم���رو كان يحدس 
ق���رب مج���يء نبي جديد ودين جدي���د. عن عامر بن ربيعة قال: “س���معت 
زي���د ب���ن عمرو بن نفي���ل يقول: أنا أنتظر نبيًّا من ولد إس���ماعيل ثم من بني 
عب���د المطل���ب، وال أراني أدرك���ه وأنا ُأومن به وأصّدقه وأش���هد أنه نبّي... 
 ف���إن طال���ْت بك م���دة فرأيت���ه فأقرئه من���ي الس���الم”)72(. وكان يؤمن بخالق 
��م إني لو أعلم أحّب الوجوه إليك  ال يس���تطيع معرفته، وكان يقول: “الله

عبدُتك به، ولكني ال أعلم”)73(. 
)71( البداية والنهاية البن كثير: 242/2.
)72( البداية والنهاية البن كثير: 240/2.
)73( البداية والنهاية البن كثير: 237/2.
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فحتى بمثل هذا التفكير البسيط كان باستطاعة الجميع تقريًبا التوصل 
 إل���ى وج���ود خالق مال���ك للس���موات واألرض. كان زيد ب���ن عمرو وورقة 
ابن نوفل قد فتحا كوة صغيرة في قلوب أقربائهما، لذا نرى أن سيد األنبياء 
عندم���ا ب���دأ بدعوته اختار من هؤالء أفضل المؤيدين والمؤمنين به، وأحال 

العقَل والمنطق إلى الوحي لينطلق نحو آفاق ال يحدها البصر.

 واآلن لنع���د ونك���رر الس���ؤال من جدي���د: أيذهب إلى جهن���م حااًل كل 
م���ن ول���د خارج الديار اإلس���المية؟ أجل، من س���مع بالقرآن وش���اهد نبوة 
 رس���ولنا  ول���م يح���س بحاج���ة للبحث عن صحة ه���ذه النب���وة ولم يبذل 
أي جهد في هذا الس���بيل مصيره هو النار. ولكن الذين لم تتيس���ر لهم حتى 
مثل هذه الفرصة ونش���ؤوا في الظالم وبقوا في الظالم طوال حياتهم، فإننا 

نأمل أن يستفيدوا من رحمة اهلل الواسعة فال يالموا وال يؤاَخذوا بشيء.

واسمحوا لي بتناول جانب آخر من المسألة لكونه متعلًقا بنا. لقد قام 
المس���لمون األوائل الذين مّثلوا اإلس���الم خير تمثيل بتبليغ رس���الة رسولنا 
 إل���ى جميع أنحاء األرض وإلى أقاص���ي العالم، فأضاؤوا القلوب بنور 
اإلسالم. وعندما نقرأ اآلن مناقبهم نشعر بالروح العالية التي كانوا يتحلون 
��ا وهم ينقلون رس���الة النبوة إل���ى العالم أجمع. ولم يك���ن من المتوقع  به
بقاء اإلنس���انية في حالة تفرج وال مباالة، فهؤالء األبطال الذين لم يكونوا 
يخش���ون أح���ًدا اس���تطاعوا فتح قلوب الن���اس جميًعا، لق���د صاحوا صيحًة 

مدويًة بحيث لم يبق هناك في أرجاء العالم من لم يسمع هذه الصيحة.

أج���ل، لقد مثلوا اإلس���الم أفضل تمثي���ل وأناروا العالم بنور اإلس���الم 
فلم تبق هناك بقعة مظلمة لم يصلها هذا النور. ثم إن اإلنس���ان ليذهل من 
��م لهذه المهمة، ومن س���رعة حركتهم ومن مس���تواهم الرفيع   س���رعة أدائه
ف���ي تمثيل اإلس���الم وتمثيل رس���الة القرآن التي نش���روها م���ن مضيق جبل 

طارق إلى بحيرة آرال، ومن األناضول إلى سد الصين.
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أج���ل، لقد وصل اإلس���الم ف���ي عهد عثمان بن عف���ان  إلى الصين، 
وفي عهد معاوية بن أبي س���فيان  اس���تطاع القائد عقبة بن نافع الوصول 
حتى برج هرقل، ودخل البرابرة جميًعا تحت ظل اإلسالم وإمرته. لقد تم 
هذا في ظرف ثالثين سنًة تقريًبا. ففي ظرف هذه السنوات الثالثين أضاؤوا 
��م كانوا يمثلون اإلس���الم أفضل  بن���ور اإلس���الم أنحاء العال���م جميًعا، ألنه
تمثيل، لذا كس���بوا قلوب جميع الش���عوب إلى درجة أن النصارى واليهود 

كانوا يفضلونهم على أبناء دينهم.

 وعندم���ا ذه���ب عم���ر ب���ن الخط���اب  إل���ى مدين���ة الق���دس وذه���ب 
 أب���و عبي���دة ب���ن الج���راح  إل���ى الش���ام اس���ُتقبال ب���كل م���ودة إل���ى درجة 
أن المس���لمين عندما اضطروا لالنس���حاب من مدينة دمش���ق لجأ النصارى 
��م، وقالوا  ��م إل���ى الكنائ���س داعين اهلل  برجوع المس���لمين إليه ورهبانه
للمس���لمين: “ندعو اهلل أن ترجعوا إلينا، نحن راضون بأداء الجزية والبقاء 
في حمايتكم”. وبسبب هذه المحبة التي حظي بها المسلمون بين الشعوب 
بدأت أفواج الناس باإلقبال على اإلس���الم والدخول فيه؛ فكل مس���لم كان 
بمثاب���ة عم���ر بن الخطاب ، لذا فلم يكن من الممكن أال تقبل الجماهير 
عل���ى اإلس���الم مثل هذا اإلقب���ال. كان هؤالء األبطال رهباًنا بالليل فرس���اًنا 
بالنهار. لقد فتحوا القلوب أواًل حتى اعتقد الناس أن المسلمين سيفتحون 

العالم كله في مستقبل قريب.

 أم���ا اآلن فنح���ن عاج���زون عن ف���رض إرادتن���ا على جزي���رة صغيرة)74( 
وال نس���تطيع تأمي���ن س���يادة األمن ف���ي المناط���ق التي نحكمه���ا. بينما كان 
المس���لمون األوائل مثال الدراية والكياس���ة واألمن، وكانت مفاتيح القالع 
والمدن ُتس���لَّم لهم وُيدعون لكي يكونوا رؤس���اء وُحّكاًما فيها ال الس���تالم 

المفاتيح الرمزية والمواطنة الرمزية.
)74( المقصود هو جزيرة قبرص. )المترجم(
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عندما فتح المسلمون فلسطين وسوريا الحالية طلب القادة مفاتيح بيت 
المق���دس فرفض رئيس األس���اقفة قائ���اًل: “إننا نعرف أوص���اف من يحق له 
  تس���لم هذه المفاتيح وش���مائله ولن نعطيها ألحد س���واه...” فتوجه عمر 
إل���ى بي���ت المق���دس مع خادم���ه. لم يكن أح���د يدري كيف س���يأتي، ولكنه 
كان يأتي بالطريقة التي يعرفها ذلك األس���قف.. استعار من بيت المال بعيًرا 
للس���فر... ل���م تكن آنذاك س���يارة، ولكن كان من الممك���ن أن يأخذ الخليفة 
ج���واًدا للس���فر، ولكنه لم يفع���ل وفّضل أن يتناوب ه���و وخادمه ذلك البعير 

طوال السفر.

 عندم���ا اقترب���ا م���ن بيت المق���دس كان قادة الجيش اإلس���المي يتمنون 
��م كان���وا  ��ر األردن، ألنه أن يك���ون دور الرك���وب للخليف���ة بع���د اجتي���از نه
يعتقدون أن الشعب الذي تعود على مظاهر الفخامة والزينة سيعيب حتًما 
��ر رئي���س الدولة وهو يجر البعير الذي يركب���ه خادمه وقد رفع أطراف  منظ
ثيابه حتى ركبتيه بعد اجتياز النهر.. ولكن العيب في نظر عمر بن الخطاب 
 كان ف���ي عم���ل ش���يء غير عادل، ل���ذا كان يحاول االبتع���اد عن اقتراف 
��ذا. وقضى الق���َدر اإللهي بأن تك���ون قيادة البعير وإمس���اك زمامه   ش���يء كه
 . ر كان م���ن نصي���ب الخليف���ة عم���ر ب���ن الخط���اب��  عن���د اجتي���از النه
ن�زل عمر عن البعير وركب الخادم وأمسك عمر بزمام البعير يقود ويجتاز 
النهر. كانت مالبس���ه قد تمزقت في مواضع عديدة نتيجة احتكاكها بظهر 
 البعي���ر. جل���س عمر وب���دأ يرتق مالبس���ه... كان فيها أربع عش���رة رقعة... 
عفًوا المفروض أن نقول كان فيها أربعة عش���ر وساًما. قال رئيس األساقفة 
 ال���ذي ش���اهد وضع عمر : “أجل، هذا ه���و الرجل الذي وردت صفاته 

في كتبنا”، ثم قال: “لن نعطي مفاتيحنا إال لهذا الرجل”.
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وص���ار تس���ليم مفاتي���ح بي���ت المق���دس وتس���ليم المس���جد األقص���ى 
للمس���لمين وس���يلًة إلقب���ال الن���اس على اإلس���الم أفواًجا أفواًج���ا. لم تكن 
  غايت���ي ه���ي إث���ارة مش���اعركم بع���رض مناق���ب عم���الق اإلس���الم عمر 
بل التس���اؤل هل نس���تطيع اليوم تمثيل اإلسالم بالمس���توى السامي الالئق 
 ب���ه؟ لق���د فتح���وا قس���ًما كبي���ًرا م���ن إفريقي���ا وطش���قند وس���مرقند وبخارى 
 في ظرف 25-30 سنة؛ ثم تشرفت الدنيا بظهور البخاري ومسلم والترمذي 
واب���ن س���ينا والفاراب���ي والبيرون���ي وغيره���م؛ وامت���د حكمهم إل���ى القوقاز 
 والع���راق وإي���ران... وت���رددت أص���داء “ال إل���ه إال اهلل محمد رس���ول اهلل” 

في أرجاء المعمورة، فسمع الجميع رسالة اإلسالم.

أما اآلن فإننا ال نس���تطيع الزعم بأننا نبّلغ رس���الة اإلسالم إلى شعوبنا 
دع عنك تبليغها للشعوب ولألقطار األخرى. ونحن نحاول دعوة اآلخرين 
من الذين يس���تمعون إلينا إلى اإليمان وإقناعهم، ولكنهم ال يؤمنون. فكأن 
��دم بج���دران من الجلي���د، ثم ترت���د وتنعكس عل���ى وجوهنا  كلماتن���ا تصط
 ب���كل برودة... نح���اول أن نبّلغ ولكننا ال نس���تطيع النف���وذ إلى أرواحهم. 
وال نقول هذا إنكاًرا للنعم اإللهية التي ال ُتعّد وال تحصى.. ال نقول هذا، 
ب���ل ال نس���تطيع قول هذا، وإنما نق���ول هذا للمقارنة بي���ن الصحابة الكرام 

وبيننا إليضاح هذا الفرق الشاسع.

��ار األرض وكانوا كالنس���ور ف���ي الجو  ِم���ن ه���ؤالء الذي���ن فتح���وا أقط
وأوصلوا رس���الة اإلس���الم إلى كل بقاع العالم: القائد الكبير ُعْقبُة بن نافع 
��ري ال���ذي كان نصيب���ه التوغل في قارة إفريقي���ا وفتحها. وقد تالحقت  الفه
انتصاراته التي مألت قلوب المسلمين فَرًحا، غير أنه تعرض لمكيدة فعزله 
أمير ذلك العهد وسجن. كان أكثر ما يحزنه في سنوات سجنه التي بلغت 
خمس س���نوات هو أنه حيل بينه وبين تبليغ اإلس���الم. كان يريد أن ينش���ر 
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اإلسالم من أقصى إفريقيا إلى أقصاها. وعندما تولى الحكم يزيد بن معاوية 
ه والًيا على المغرب س���نة اثنَتين وس���ّتين، فُكتبت  َقِدم ُعقبُة على يزيد، فَردَّ
بذلك حس���نة كبيرة في صحيفة أعماله المملوءة باآلثام والس���يئات. وعاود 
عقبة نش���اطه ف���ي الفتوحات هناك. حتى بلغ ش���واطئ المحيط األطلس���ي 
ودخل بجواده الشاطئ وقال: “يا رّب! لوال هذا البحر لمضيُت في البالد 
مجاهًدا في سبيلك!”)75( ولو أن شخًصا حدثه عن وجود قارة مثل أمريكا 

هناك لتساءل عن كيفية الوصول إليها لنشر اإلسالم فيها.

أجل، كان المسلمون في تلك العهود يبلغون اإلسالم لجميع الناس، 
ويحس���ون بتأنيب الضمير بالنس���بة للبلدان التي لم يس���تطيعوا تبليغ دعوة 
اإلس���الم إليها. أما نحن فلم نس���تطع تمثيل اإلس���الم في أنفسنا وال حمل 
اإلس���الم بس���رعة الب���رق إلى أنح���اء العال���م، إذ لم نس���تطع ترك مش���اغلنا 
وأعمالن���ا الخاص���ة وال ع���دَّ العمل لإلس���الم الش���اغَل األوَل لن���ا، وأعماَلنا 
األخرى الشاغل الثاني والثالث والرابع. صحيح أننا ذهبنا لجلب المارك 
والدوالر والش���لن والفرنك. لم نذهب من أجل اهلل تعالى، لذا لم نس���تطع 
أن ُنس���معهم الحقيقة الس���امية لإلس���الم. فإذا كانت تلك الشعوب ال تزال 
تعيش في ظالم الكفر والضالل فبس���بب كَس���لنا وعجزنا وفَشلنا نحن. فإن 

ُوّجه إليهم سؤاٌل يوم القيامة فسيوجه إلينا أيًضا سؤال.

 باألمس ش���اهدُت ش���ريًطا لمحاضرة ُألقيت باللغة األلمانية، ومع أنني 
��ر أمامي كان يقول ل���َي الكثير. وكنت قبل  ال أع���رف األلماني���ة إال أن المنظ
مدة وجيزة في مقبرة في مدينة برلين... أحسس���ت أّن ركبت�ّي ال تحمالنني، 
قلت متضرًعا: “رحماك يا رب! لم نس���تطع أن نوصل اس���مك الجليل إلى 
 هنا...” واآلن عندما ش���اهدت شريط الفيديو هذا غمرتني مشاعر جياشة... 

)75( الكامل في التاريخ البن األثير: 106/4.
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المكان كنيس���ة في هولندا والمحاضر ش���اب مسلم، والقس جالس يستمع، 
والنس���اء الهوَلنديات المسلمات المحّجبات جالسات يستمعن إليه ويسألنه 
بش���وق وهو يجيب، ونس���اء لم يسلمن بعد يش���اركن في السؤال. والحقيقة 
أنني عاجز عن وصف مشاعري، غير أنه يجب أالَّ ننسى أن كل هذه األمور 
ى من ِقبل هواة وهي ال تكفي أبًدا. هذه الجهود تعد  ليست إالَّ فعاليات تؤدَّ

خطوة في مضمار الخدمة اإلسالمية، ولكنها ليست الخدمة ذاتها.

ال ن����زال نتج���ول ف���ي أروق���ة ه���ذا القص���ر.. قص���ر الخدم���ة اإليماني���ة 
واإلس���المية، وال نس���تطيع االّدع���اء بأنن���ا فعلن���ا الش���يء الكثي���ر. وهذا هو 
الس���بب في أن الكثيرين ال يزالون يعيش���ون في الضالل. صحيح أننا ذهبنا 
إل���ى تل���ك األقطار في س���بيل الخدم���ة اإلس���المية أيًضا، ولكنن���ا لم نملك 
أنفس���نا م���ن الدخول ف���ي ن�زاعات عقيم���ة فيما بيننا. ولم نس���تطع أن نمثل 
 اإلسالم كما مثله السابقون من أمثال عمر بن الخطاب  وعقبة بن نافع 
وأبي عبيدة وأحنف بن قيس والمغيرة بن شعبة والقعقاع. فمن يدري كيف 
كان���ت قل���وب األعداء الذين ش���اهدوا مروَءة ه���ؤالء ورجولتهم وعدالتهم 
��م ترتعش، وكم مرة  ��م... كيف كانت قلوبه وإنس���انيتهم وإيمانه���م وعزمه

مالت هذه القلوب إلى اإلسالم عندما شاهدت هؤالء األبطال.

إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من هذه الزاوية عند ذاك ننظر بنظرة متسامحة 
إلى الذين يعيشون في باريس ولندن ونيويورك. بل ربما ضربنا على صدورنا 
أس���ًفا ألنن���ا لم نقم بواجب التبليغ -كما يج���ب- نحوهم. أريد أن أنقل هنا 

قصة واقعية سمعتها من الواعظ الشيخ “نجم الدين نور َصجان”:

ذه���ب أحد مواطنينا إلى إحدى الدول األوروبية للعمل فيها، وس���كن 
ف���ي بي���ت وتع���رف على صاح���ب البي���ت وعائلت���ه. وكان كثيًرا م���ا يجلس 
ويتس���امر معه���م. وتوثق���ت بينه وبينه���م الصداق���ة. ولم يك���ن صاحبنا هذا 
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 يقصر في تمثيل اإلس���الم والحديث عنه واإلجابة عن استفس���اراتهم عنه. 
وبعد مضّي مدة أعلن صاحب البيت إسالمه. ولم تلبث زوجته أن أعلنت 
هي أيًضا إس���المها ونطقت بالش���هادتين، ثم التحق األبن���اء بهما، وخيمت 

السعادة على العائلة حتى انقلب البيت إلى دوحة من الجنة.

 بع���د م���رور ع���دة أي���ام ق���ال صاح���ب البي���ت لمرش���ده م���ا أدهش���ه: 
“أحياًن���ا أرغ���ب أن أضم���ك إلى ص���دري وأش���بعك تقبياًل. ولك���ن أحياًنا 
أرغ���ب أن أش���بعك ضرًبا، ذلك ألن���ك أتيت إلينا وأصبح���ت ن�زياًل عندنا، 
وبوساطتك جاءنا الرسول  وجاء القرآن الكريم وجاء اإليمان باهلل تعالى، 
وبفضل���ك ج���اء اإليمان وأصبح بيتنا دوحة من الجن���ة، ولكن كان لي أٌب 
 طّيب طاهر الروح والنفس. وقد مات قبل أن تأتينا بمدة قصيرة، فلماذا... 

لماذا لم تأتنا قبل وفاته؟”.

وأن���ا أعتق���د أن هذه الصرخة هي عق���اب العالم المس���يحي واليهودي 
للمس���لمين. نحن لم نس���تطع أن نذهب إليهم باإلس���الم، بل لم نس���تطع 
تمثيل اإلس���الم حتى في بالدنا، ولم نس���تطع أن َنحيا باإلس���الم وال ُقمنا 

بشرحه وال إيصاله إلى القلوب المحتاجة إليه.

واس���محوا ل���ي بالتط���رق إلى أم���ر آخ���ر: فالذين أبعدونا عن اإلس���الم 
وعدون���ا بأنهم س���يصلون بنا إلى حياة في مس���توى المدني���ة الغربية. ولكن 
رغم مرور 150 عاًما على هذا الوعد ال ن�زال نتس���ول على أبواب الغرب 
ول���م يح���دث أّي تغير ول���م نتقدم خطوة واحدة، واس���تمر الغرب في نظره 
إلين���ا ُخّداًم���ا عن���د عَتب���ة بابه.. خدام ج���اؤوا إليه من أجل دراه���م معدودة. 

واآلن أريد أن أسألكم:

“إن المسيحيين واليهود ال يسلمون وال ُيقبلون على مبادئكم السامية، 
فهل فّكرتم لحظة في الس���بب الكامن من وراء هذا األمر؟ الس���بب بس���يط 
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ا، بل لو فتح الس���ماء  للغاي���ة: ل���و جاءكم أحد بمبادئ وبرس���الة س���امية جدًّ
��ل تدخلون في دين  عل���ى مصراعيه���ا وأراكم الط���رق المؤدية إلى الجنة فه
 ه���ذا الش���خص إن كان يعم���ل لَديك���م خادًما ويق���وم بأداء أحق���ر األعمال 
في نظركم؟” ال شك أنكم لن تكونوا تابعين لخادمكم، ولن تسيروا خلف 

من ترونه متسواًل عندكم.

إن العال���م اإلس���المي لم يلم ش���مله ول���م يرجع إلى نفس���ه بعد، ولم 
يمثل اإلسالم في حياته، وال يزال متسواًل على أعتاب الغرب. لذا فطالما 
كان ه���ذا العال���م اإلس���المي مغلوًبا المرة تل���و األخرى بالضرب���ة القاضية، 
وطالما بقي أس���يًرا ومتسواًل ومتمس���ًحا بأعتاب الغرب وخائًفا من الغرب 
ومرتجًفا منه؛ فلن يكون هناك أي احتمال ألن يعيرك الغرب سمعه أو يهتم 
بالرس���الة التي تحملها. ولكن إن كنا في مستوى شخصية أسالفنا وعزتهم 
 ومّثلن���ا اإلس���الم بما يلي���ق به من رفع���ة وطَرْقنا أبواب الغ���رب بهذه الهوية 
��م محقون في عدم  فإن���ه س���ينصت إلينا وس���يهتم بنا وس���َيقَبلنا. ال أقول إنه
اإلصغ���اء إل���ى الذي���ن يعملون عم���ااًل وخدًم���ا عندهم، ولكن ق���د يكونون 
معذوري���ن في هذا. وأيًّا كان مس���ؤوليتهم في عدم القبول، فإن مس���ؤوليتنا 

نحن في عدم تمثيل اإلسالم بالمستوى الالئق أكبر.

��ر إل���ى هذا األمر من هذه الزاوية وأن نعلم أن المس���ؤولية  أرى أن ننظ
ا  مشتركة بيننا، ويجب أن تكون أحكامنا عادلة ومنصفة. ونحن بعيدون جدًّ
عن عقلية الذين يصدرون أحكاًما غير متوازنة، ويرون أن جميع من يعيش 
ا عن عقلية  ف���ي البل���دان األجنبية ه���م حَطب جهنم. كما نحن بعي���دون جدًّ
الذين يتوقعون أنهم ما إن يعرضوا اإلس���الم بشكل ناقص وغير الئق حتى 
��ذا خيال ووهم. ولكننا  يقب���ل عليه���م الجميع من كل حدب وصوب.. فه
نؤمن بأنه سيكون هناك تغّير في التوازن الدولي الحالي وأن الجيل القادم 
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في تركيا ومصر وبلدان تركستان وسائر البالد اإلسالمية سيعود إلى نفسه 
وإلى ش���خصيته وهويته الحقيقية، وس���يعيش عقيدته ومبادئه، وسيأخذ هذا 
ي مكانه ضمن الت���وازن الدولي الجديد. عند ذاك  الجي���ُل الطاه���ر والمضِحّ

سُيصغي الشرق والغرب إلينا.

ليس هذا مستحياًل.. سيتحقق هذا بالتأكيد، بل لقد بدأ فعاًل بالتحقق.. 
فالمفكرون في الغرب اآلن مذهولون من معجزة اإلس���الم وش���بابه الدائم. 
ويبدو أن هذا سيكون سبًبا في تغييرات كبيرة. وليس من المستبعد حدوث 
 تغي���رات اجتماعي���ة كبيرة في المس���تقبل القريب. وس���تكون هن���اك تغيرات 
في خريطة العالم. ولكن لن يستطيع إنجاز هذا إال الذين وجدوا أنفسهم 
وش���خصيتهم وهويتهم الحقيقية، ال العاجزون والفاش���لون الذين يؤّجلون 

العمل في هذا السبيل إلى أوقات فراغهم.

وكما قلت في مرة س���ابقة فالذين يرفعون هاماتهم من القبور ويطلون 
عليك���م من بي���ن أحجارها قائلين: “أجل، هؤالء هم المنتَظرون” عند ذاك 
تكون���ون ق���د أّديتم وظيفتكم في تمثي���ل الحق والحقيقة وت���ّم األمر وزهق 

الباطل وآن األوان للتعبير عن أنفسكم أمام العالم.



 

ملك املوت وقب�س االأرواح

�س���ؤال: كيف يســتطيع ملك المـــوت وحده القيـــام بقبض أرواح 
العديد من الذين يموتون في لحظة واحدة؟

اجل���اب: ن���رى في ه���ذا الس���ؤال كي���ف أن المقاييس البش���رية تخدع 
اإلنسان. فكما أن تشبيه المالئكة باإلنسان خطأ، كذلك من الخطأ البحث 
ع���ن آث���ار ال���روح ووظائفها في الجس���د. ل���ذا فال يمكن اإلجاب���ة على هذا 
السؤال قبل القيام بإيضاح الخطأ المصطلحي، أي يجب أواًل معرفة نقاط 

االنحراف في السؤال ثم القيام باإلجابة.

��ا وماهيتها  بم���ا أن المالئك���ة يختل���ف عالمها ع���ن عالمنا، فإن طبيعته
��أ إعطاء أي حكم  ��ا مختلف���ة تماًما عن عالمن���ا. لذا فإن من الخط ووظائفه
دون النظر إلى عالمها الخاص ودون التفكير بماهيتها ووظائفها. لذا يجب 

معرفتها من هذا الجانب أواًل.

كلمة المالئكة مشتقة من كلمة “الَمْلك” بمعنى القوة، أو من “الَمَلك” 
ا.  بمعن���ى الرس���ول. فمن حيث االش���تقاق األول يكون المعنى: الق���وّي جدًّ
ومن حيث االشتقاق الثاني يكون المعنى: الرسول المبّلغ أوامر اهلل تعالى. 
ه���ذه األوصاف الممتازة موج���ودة في عموم المالئكة التي خلقها اهلل تعالى 
��ي خاصًة.  لي���ن بتبلي���غ الوحي اإلله  وه���ي ضروري���ة ل���دى المالئك���ة الموكَّ
وه���ذه المخلوقات الس���امية، -بدًءا م���ن المالئكة المكلفي���ن بمراقبة الحياة 
والمم���ات، وانته���اء بَحَمل���ة الع���رش المبهوري���ن بالحضرة اإللهي���ة- مكلفٌة 

وموّكلة بتنفيذ األوامر اإللهية ومشاهدتها.
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ف���كل األعم���ال بدًءا من العالم الكبير )الك���ون( وانتهاًء بالعالم الصغير 
)الذّرة(، وكل التغييرات والتركيبات والتحّوالت تقع بإشراف ومراقبة هذه 
الكائن���ات المتميزة الس���امية. كما تقوم هذه الكائن���ات القوية األمينة بتبليغ 
التش���ريعات واألوام���ر اإللهية التي مصدرها صفة ال���كالم. فإن أخذنا بنظر 
االعتب���ار قيامه���ا بأعم���ال كونية مدهش���ة اعتباًرا من اإلش���راف على قوانين 
العام���ة للجذب والدفع وانتهاء بالحركة المنتظمة لإللكترونات حول نواة 
ال���ذرات.. إذا أخذنا هذه األعمال المدهش���ة الدقيقة الصعبة بعين االعتبار 

علمنا مدى القوة واألمانة التي تتصف بها.

ا،   الوظائ���ف والمهم���ات التي تق���وم بها المالئك���ة كثيرة ومتع���ددة جدًّ
��م... ال تن�زل قط���رة مطر،   ف���ال يمك���ن تصور وق���وع حادث���ة خ���ارج مهامه
وال يب���رق برق من دونها، أي إن جمي���ع القوانين الكونية والفطرية تجري 
بواس���طتهم، أي بواس���طة هذه الق���وى المدركة الواعية، كلٌّ حَس���ب قابليته 
��ا صاحب المل���ك والقوة . كما يرد بواس���طتها  واس���تعداداته الت���ي وهبه
اإللهام والوحي اإللهي المرس���ل لتوجيِه وتنظيم وتصحيح سلوك اإلنسان 

الذي هو أشرف مخلوقات اهلل تعالى.

إًذا فنظ���را إل���ى الق���درة والق���وة الهائلة المعط���اة لها لمباش���رة وظيفتها 
بوصفها وكيلة على ش���ؤون الخل���ق، والقيام بمهام عديدة بدًءا من الذرات 
��ا جهزت بقوة وق���درة ملكوتي���ة ألداء وظائفها،   إل���ى الس���دم، ونظًرا لكونه
فإن تش���بيه المالئكة باإلنس���ان وتوهم أن القيود الضرورية الموجودة أمام 

البشر تقيدهم أيًضا إنما هو جهل وانحراف في التصور وفي التفكير.

أج���ل، ل���و كان���ت المالئك���ة تحمل جس���ًدا ماديًّا مثل جس���د اإلنس���ان 
المعرض للتحلل، ولو كان الزمن يتحكم فيها ويجري حكمه عليها مثلما 
يجريه على س���ائر األحياء، لكّنا محقين في اتخاذ مقياس بش���ري تجاهها. 
ولكن هناك بوًنا شاسًعا يتعذر بسببه القياس بينهما ألنهما عالمان مختلفان.
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ث���م إن المالئك���ة تختلف عن اإلنس���ان من ناحية الَخل���ق. وهذا الفرق 
��ا. فالطبيع���ة النوري���ة   ناش���ئ ع���ن المس���احة الواس���عة لمهماته���ا ووظائفه
��ا أكثر نفوًذا وس���ّياِلّيًة. لذا فهي تمل���ك قابلية االنعكاس   ف���ي خلقها تجعله
��ة واح���دة على أرواح عدي���دة، وقابلية المش���اهدة م���ن قبل أنظار  ف���ي لحظ
عدي���دة ف���ي اللحظة نفس���ها، ويملك المل���ك الواحد قابلي���ة التجلي بصور 
 مختلف���ة. وف���ي حدي���ث تروي���ه أمن���ا عائش���ة  ع���ن الرس���ول  ق���ال: 

ئَِكُة ِمْن نُوٍر”)26)، لذا فهي تملك خصائص النور.
َ

َمل
ْ
“ُخلَِقت ال

 كل جس���م م���ن األجس���ام اللطيف���ة -مث���ل الش���مس- يمك���ن أن يظهر 
أي واحد منه في عدة أماكن بانعكاس���ه في كل جس���م ش���فاف، ويس���تطيع 
الدخول في بؤبؤ كل عين. والمالئكة التي تحمل صفات النور وخصائصه 

تستطيع التعامل في اللحظة نفسها مع آالف األرواح.

علًم���ا بأن المالئكة الت���ي تملك ماهيًة خفيفًة ولطيف���ًة تختلف اختالًفا 
كبيًرا عن األشياء المادية والكثيفة مثل الشمس، فهي تملك قابلية التشكل 
في أشكال وصور مختلفة، كما تستطيع التمثل في الوقت نفسه في أشكال 
مختلف���ة. والتمث���ل معروف عن���د المتدينين منذ القدي���م ولكنه أصبح اآلن 
موضوًعا شائًعا ومعروًفا لدى محافل الطبقة األرستقراطية إلى درجة كبيرة 

بحيث أصبحت شيًئا قطعيًّا كقطعية النتائج المأخوذة من التجارب.

وال يم���ر ي���وم إال وتنش���ر في���ه الجرائ���د والمج���الت خبًرا ع���ن ظاهرة 
م���ن ه���ذه الظواهر الروحي���ة الغريبة فيم���ا يدعى في عل���م تحضير األرواح 
ب�“الجس���م السيال” أو “مثيل اإلنسان”)77(. فترد األخبار مثاًل عن مشاهدة 
إنسان في مكان بعيد عن مكان وجوده، وإظهار هذا الجسم المثيل قدرات 

)76( مسلم: الزهد والرقائق ،60؛ مسند اإلمام أحمد: 153/6.
)77( مثيل اإلنسان: لوحظ وقوع حاالت نادرة يظهر فيها اإلنسان في مكانين مختلفين في الوقت نفسه. وتدعى صورة 

اإلنسان الثاني الظاهر في ذلك المكان البعيد أو المختلف عن مكان اإلنسان الحقيقي ب�"مثيل اإلنسان". )المترجم(
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عجيبة وقابليات فائقة. ومهما كان أصل المسألة فإن للموجودات اللطيفة 
كاألرواح قابليًة أكثر سياليًة وقدرات أكبر من األجسام المادية وحريَة حركٍة 
ٍل أوس���ع من اإلنس���ان العادي. وهذه الس���يالية والشفافية التي تتجاوز  وتنقُّ
المادة تشير إلى أن نشاط وفعالية الجسم المثيل أكبر من اإلنسان العادي، 
كما أن المالئكة تملك قابلية أكبر من قابلية الروح في هذا المجال. وهذا 

يشير إلى كونها فوق القوانين الطبيعية السارية في عالمنا.

 إن تمثُّ���ل المالئك���ة واألرواح كان معروًف���ا من���ذ القدي���م. وق���ام كثي���ر 
م���ن أرب���اب القل���وب وعل���ى رأس���هم األنبي���اء بنق���ل مش���اهداتهم ف���ي هذا 
الموض���وع، واستش���هدوا ف���ي ه���ذا أيًضا بمش���اهدة كثير من ع���وام الناس. 
��ر ف���ي ص���ور مختلف���ة، وذل���ك حس���ب المناس���بة   كان جبري���ل  يظه
��ر فيها. فإن كانت المناس���بة الت���ي يظهر فيها هي مهمة الرس���ول  الت���ي يظه
وتبلي���غ الوح���ي ظهر بالمظهر المناس���ب لهذه المهم���ة، وإن ظهر في أثناء 
الح���رب ظهر في صورة المحارب. وهذه أمثلة على التمثل، والتمثل وارد 
 بالنس���بة لعم���وم المالئكة وخصوًص���ا جبريل  ال���ذي كان يتمثل أحياًنا 
ف���ي ص���ورة الصحاب���ي دحي���ة الكلب���ي  وتمث���ل مَل���ك آخ���ر -ال نعرف 
اس���مه- ف���ي معركة ُأحد ف���ي صورة الصحابي مصعب ب���ن عمير  فقاتل 
 دفاًع���ا ع���ن الرس���ول  في أصعب مراحل القتال حتى المس���اء حيث جاء 
ْحَمِن:  ِدْم ُمْصَع��ُب”، َفَقاَل َلُه َعْبُد الرَّ

ْ
ق
َ
 ف���ي الرواية بأن رس���ول اهلل  قال: “أ

اَم َمَكنَُه، َوتََس�َّ 
َ
ٌك ق

َ
ِكْن َمل

َ
َيا َرُسوَل اهلِل، َأَلْم ُيْقَتْل ُمْصَعٌب؟ َقاَل : “بََل، َول

  بِاْس��ِمِه”)78(. كم���ا تمثل���ت مالئكة آخرون ف���ي صورة الزبير ب���ن العوام 

في معركة بدر، وشّدوا من عزيمة المؤمنين. 
)78( مصنف ابن أبي شيبة: 369/7؛ الطبقات الكبرى البن سعد: 89/3.
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هن���اك أمثل���ة ال تع���د وال تحصى حول اتص���ال بعض أرب���اب القلوب 
وأولياء اهلل مع أرباب العالم اآلخر. أما االتصال بوساطة الرؤى فهو شيء 
ال يمكن إنكاره، فهو شائع حتى عند عامة الناس. فيكاد كل إنسان يملك 
شواهد من قيام أحد األرواح التي يعرفها بإرشاده وإنارة الطريق أمامه عند 
ظهوره في رؤياه. ولكن هناك بعض من يّدعي أن الرؤى ليست إال حركة 
العقل الباطن، أي دفعوا هذا الموضوع إلى ظالم دامس ال يرى فيه شيء، 

فيا ويل الجهل!.

ونح���ن إذ نحي���ل الذين يرغبون في التفاصيل ح���ول المالئكة والتمثل 
واألرواح إلى المراجع والمصادر الخاصة بهذا الموضوع. فإننا نس���تطيع 
القول في النهاية: إنه كما يظهر لكل موجود مثيله في المرآة كذلك تستطيع 
��ر المالئكة ال كصورة  المالئك���ة التمثل في كل ش���يء يكون مرآة لها. تظه

فقط -كما هي الحال عند األجسام المادية- بل بكل صفاتها ومزاياها.

وال يضير الروح أو الملك في هذا األمر أنه فرد واحد، ألنه يس���تطيع 
أن ينعك���س من مكانه كش���عاع فيصل إلى أي مكان يري���ده ويقوم بالوظيفة 
التي يريدها، وال يعوقه في هذا أي شيء... ال البعد وال المسافة، وال كثرة 
عدد الذين يجب الوصول إليهم. فكما أن الشمس مع كونها شمًسا واحدًة 
تس���تطيع الوص���ول إلى كل م���كان توجد فيه مرآة تعك���س نورها، وتجري 
 تأثيره���ا هن���اك، كذلك تس���تطيع المالئكة وهي مخلوق���ات نورانية الظهوَر 

في كل مكان وتقوم بمهامها هناك، فتنفخ الحياة أو تقبض األرواح.

ث���م إن اهلل تعال���ى ه���و ال���ذي يقب���ض األرواح ف���ي الحقيق���ة. ولي���س 
 مل���ك الموت س���وى مراقب وِس���تار. واهلل الش���هيد البصير ق���ادر على فعل 
ما ال يس���تطيع الخيال والعقل تصوره، ويخلق في اللحظة نفس���ها مليارات 
الكائنات أو يفني ويميت المليارات من الكائنات. فهذه هي القدرة المطلقة 
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 الت���ي َتعل���م وَترى األش���ياء كله���ا في كل لحظ���ة، وهذا هو العل���م المحيط 
 ال���ذي ال يمك���ن لعق���ل تص���وره وال���ذي ي���رى كل ذرة ف���ي الك���ون ويقدر 
على إنجاز أعمال بعدد هذه الذرات في آن واحد، وقبِض األرواح جميعها.

 وس���واء أكان اهلل تعال���ى ه���و القاب���ض ل���ألرواح أم كان مل���ك الم���وت 
فإن من حان أَجله ُتقبض روُحه.

ولتقري���ب الموضوع إلى األذهان أضرب ه���ذا المثل: لنتأمل في حال 
آالف من أجهزة المذياع )الراديو( وأجهزة االستقبال التي تعمل على تردد 
معي���ن. ف���إذا قمن���ا بالضغط على زّر لجهاز إرس���ال يعمل عل���ى هذا التردد 
ُس���معِت اإلش���ارات وأصوات أحرف المورس في جميع هذه الراديوات 
ف���ي اللحظة نفس���ها. كذلك فإن المخلوقات ب���كل عجزها وفقرها متوجهة 
نح���و صاح���ب الق���درة والع���زة، وعندما يحي���ن الوقت الموعود س���واء في 
خلقها وإيجادها أو في قبض روحها، تش���عر في روحها بإشارة معينة. فإذا 
كان اإلنس���ان العاج���ز يس���تطيع بالضغ���ط على زر واحد التأثي���ر في أجهزة 
متعددة بعيدة عنه آالف الكيلومترات، فكيف يعجز صاحب القدرة المن�زه 
عن العجز والقصور والذي ترتبط به نفوسنا وأرواحنا عن التأثير فيها مع 
 أن اإلنس���ان ليس إالَّ جهاًزا حيًّا، وكيف يعجز -حاش���اه- عن نفخ الروح 

أو قبضه متى شاء؟

إذا وضعنا كل هذا جانًبا فهناك نظرات وآراء مختلفة حول قبض األرواح:

3- إن اهلل تعال���ى -كم���ا ذكرنا س���ابًقا- هو واه���ب األرواح وقابضها، 
وليس ملك الموت إال واسطًة أو ستاًرا أو رقيًبا.

 )- إن اهلل ف���ّوض قب���ض األرواح إل���ى مل���ك الم���وت وأِذن له بذلك. 
وق���د ضربن���ا األمثلة على أن الفرد الواحد والملك الواحد يس���تطيع وحده 

إنجاز هذا العمل.
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��م مالئكة آخرون  )- هن���اك العدي���د من المالئك���ة يعمل تحت إدارته
مكّلف���ون بأعم���ال كوني���ة عدي���دة وبمراقبتها. ل���ذا فهناك مالئك���ة عديدون 
تحت إمرة ملك الموت يساعدونه في عملية قبض األرواح. وهم أصناف 
عدي���دة، فصن���ف يق���وم بقبض أرواح المؤمنين قبًضا س���هاًل ويس���يًرا ودون 
أَل���م، وصن���ف يقب���ض أرواح المجرمين قبًض���ا أليًما، وصنف يس���رع بهذه 
اِبَاِت َسْبًحا  ا  َوانلَّاِش��َطاِت نَْشًطا  َوالسَّ

ً
األرواح إلى ربها: ﴿َوانلَّازَِعِت َغْرق

ْمًرا﴾ )ُسوَرُة النَّاِزَعاِت: 1/79-5(. فهناك مالئكة 
َ
ُمَدبَِّراِت أ

ْ
ال

َ
ابَِقاِت َسْبًقا  ف السَّ

َ
 ف

ُكُثر لقبض األرواح، وكلها تعمل تحت إمرة ملك الموت، وهو يقوم -بأمٍر 
من اهلل تعالى- بإرسال مالئكة مختلفين حسب اختالف المحتضر إن كان 

شقيًّا أم سعيًدا بقبض روحه.

لذا نس���تطيع الق���ول جواًبا على الس���ؤال إن هناك انحراًف���ا في الفهم 
 منذ البداية، أي هناك خطأ في تشبيه المالئكة باإلنسان، مع أن المالئكة 
ال تشبه اإلنسان أبًدا ال من ناحية الخلق وال من ناحية الماهية، كما أن طبيعة 
��ا مختلف���ة عنه تماًما. فهي تتمثل -مثل روح اإلنس���ان-  ��ا وإجراءاته  عمله
 في لحظة واحدة في أماكن عديدة في اللحظة نفسها، وتتعامل مع أشياء عديدة 
ف���ي تل���ك اللحظ���ة نفس���ها. وف���ي أيامن���ا الحالية انتش���ر تحضي���ر األرواح 
والوس���طاء ومحاول���ة تأس���يس عالقة م���ع الكائنات غير المرئية، وانتش���ر 
م���ن  )Spiritualism( وغيره���ا  الروحاني���ة  المغناطيس���ي وعل���م  التنوي���م 
الفعالي���ات الت���ي تتجاوز القوانين الفيزيائية والتي تش���ير إلى وجود قوانين 

أخرى لها خاصية الشعور.

 وه���ذه األم���ور أصبحت ش���ائعًة إلى درجة أن اكتس���بت قناع���ًة قطعيًة. 
ل���ذا ف���إن المالئكة التي تش���به ه���ذه الموجودات تس���تطيع القي���ام بوظائف 
أضعاف هذه الموجودات، وال سيما وظيفة مهمة قبض األرواح، ففي هذه 
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العملية يكون الحي الذي حان أجله في حالة استعداد وتالؤم وعلى نفس 
الت���ردد م���ع هؤالء المالئكة. ث���م إن المكلفين بهذه المهمة ليس���وا واحًدا، 
��ر االعتبار أن من  ب���ل كثي���رون إلى درج���ة يصعب عدها. وإذا أخذنا في نظ
الممك���ن إرس���ال ملك واحد لقبض روح أي محتَض���ر تبين لنا عدم وجود 

مشكلة في األمر. 

واهلل أعلم.



االأماكن التي اأر�سل فيها االأنبياء

�س�ؤال: بما أن جميع األنبياء ظهروا في شبه جزيرة العرب فكيف 
يكون الذين يعيشون في البلدان األخرى مسؤولين من ناحية العقيدة 

والعمل؟

اجل�اب: لهذا السؤال شقان:

��ور األنبي���اء ف���ي ش���به جزيرة الع���رب فقط وع���دم ظهورهم   األول: ظه
في البلدان والقارات األخرى. 

الثاني: ليس من العدل تعذيب األمم التي لم يرسل لها األنبياء. 

واآلن لنتناول كل شق على حدة، إالَّ أنه من المفيد بل من الضروري 
التنبيه أواًل إلى مكانة األنبياء بين الناس.

���ى م���ن الح���ق تعالى  ��ي الغص���ن الُمَدلَّ ا. فه  النب���وة مرتب���ة س���امية ج���دًّ
إل���ى الخل���ق، وه���ي قلب الوجود ولس���انه م���ن وراء هذا العال���م األرضي. 
��ا تتجل���ى عملي���ة س���مو وعملي���ة اختي���ار واصطف���اء وعملي���ة تكليف  وفيه
وإرس���ال. وليس النبي مجرد عبقري يملك عقاًل كبيًرا يس���تطيع النفوذ إلى 
 ُصلب األحداث، فالنبي هو اإلنس���ان األفق ال���ذي جميع ملكاته وقابلياته 
في ذروة الحركة والفعالية وفي نش���اط دائمي مّواج يرس���م في تموجه أفًقا 
 جدي���ًدا من الس���مو، وه���ذه الفعالية متوجهة إلى اس���تقبال النس���ائم اإللهية 
في كل أمر. الجس���م عنده في إمرة الروح والعقُل وفي إمرة القلب. ونظره 
 متوج���ه عل���ى الدوام إلى عال���م األس���ماء والصفات اإللهي���ة، وتصل قدمه 
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إل���ى كل م���ا يص���ل إليه بص���ره، أي هما دائًم���ا مًعا. أما المش���اعر عند النبي 
فتك���ون نامي���ًة ومتفتحًة حت���ى آخر برعم فيها. وقابليته في الرؤية والس���مع 
واإلدراك تتج���اوز حدودها االعتيادية والطبيعي���ة. وال يمكننا أبًدا في إطار 
قابليتن���ا في التحليل والتركي���ب أن نصل أو حتى أن نقترب من آفاق علوم 

األنبياء، تلك العلوم التي تكاد تجتاز الحدود الطبيعية.

تس���تطيع اإلنسانية بواس���طة األنبياء اكتشاف ماهية األشياء. وال يمكن 
النف���وذ الكام���ل إل���ى طبيعة األش���ياء وحقائ���ق األحداث خارج إرش���ادهم 

وتعليمهم، وال التدخل الصائب في الطبيعة دون إرشادهم.

كان���ت الوظيفة األول���ى والدرس األول لهم هو تقديم أس���رار الطبيعة 
���ا بالمبتدئين؛ ثم  وقوانينه���ا اإللهي���ة إلى البش���رية، وكان ه���ذا الدرس خاصًّ
قام���وا بش���رح األس���ماء والصف���ات للخالق العظيم الذي يش���هد ل���ه الكون 
��ا العقول   والوج���ود كل���ه؛ أما بالنس���بة لذات���ه تعالى الت���ي تعجز عن إدراكه
فقد وضعوا لهم ميزاًنا دقيًقا ووجهوهم إلى اتخاذ الحيطة والحذر في هذا 
الموض���وع. فذلك الخالق الذي يمس���ك كل هذه العوالم بي���د ُقدرته، بدًءا 
من الذرات حتى مجموعات المجرات، ويسري فيها حكمه، ويقّلبها كيف 
يش���اء كحبات سبحة ويحولها من حال إلى حال، ومن شكل إلى شكل... 
لو لم تكن هناك بيانات األنبياء الواضحة حول صفات تلك الذات العلوية 
 المقدس���ة َلم���ا أمكن إط��الق أي حكم صحيح أو التفكيُر بش���كل صحيح 

. في حقه

إًذا ف���إن النب���ي إضافة إل���ى نفوذه إلى قلب األش���ياء وحقائق األحداث 
وإلقائه علينا دروًسا في الحياة بكاملها إالَّ أّن أهم دروسه هو شرح صفات 
وأسماء صاحب القدرة المطلقة والعالقات والموازنات الدقيقة الموجودة 

بين أسماءه الحسنى وصفاته العليا وبين الذات اإللهية.
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ل���ذا فلي���س هن���اك أي احتم���ال أن يخلو أو يح���رم أي بلد م���ن البلدان 
وال أي زم���ن م���ن األزم���ان من في���ض أنواره���م. وكيف يمك���ن ورود هذا 
��اق إرش���اداتهم أي حكم صاٍف  االحتم���ال والبش���رية لم تع���رف خارج نط
واضح لعالم الوجود، ولم تس���تطع االرتفاع فوق ش���كوك وش���به وتناقض 
الفلس���فة وترددها وضبابيتها في ه���ذا الخصوص. لذا فإن العقل والحكمة 
والق���رآن يتفق���ون على أن كل أمة وكل قاّرة وكل عهد ال تخلو من إرش���اد 

نبي، وال يمكن العكس.

فبينم���ا ن���رى حاجة كل متحف صغير أو معرض صغير إلى مس���ؤولين 
عن التشريفات وإلى أِدالء، وزيارة هذه المتاحف والمعارض تفقد معناها 
��ا وتك���ون عبًث���ا في غي���اب المرش���دين واألِدالء؛ ل���ذا فكيف يمكن  وغايته
تص���ور مجيء الزوار إلى القصر العظي���م لهذا الكون من دون وجود أدالء 

ومرشدين يدلون الزوار على خصائص هذا القصر العظيم وإلى أسراره؟

وه���ل هن���اك أي احتمال أن القادر المطل���ق  الذي خلق هذا الكون 
وهذا النظام، وجعل هذا الكون معرًضا للفن اإللهي بأْروع صوره، والذي 
عّرف نفس���ه لمش���اهديه بآثاره وبدائعه، فهل يعقل أن���ه بعد عرضه كل هذه 
اآلثار والمعارض الربانية ال يختار أشخاًصا متميزين ليقوموا بتعريف ذاته 
 وصفاته وأس���مائه إلى هؤالء المش���اهدين المش���تاقين فيك���ون كل ما عمله 
من أعمال حكيمة -حاشا هلل- عبًثا، ويعرض أفعاله الحكيمة لالتهام؟ بينما 
 كل ش���يء يخبرن���ا بلس���ان واحد وبنغمة واح���دة بأن الق���ادر المطلق حكيٌم 

في كل شؤونه من�ّزٌه عن العبث متعال عن ذلك.

هذا عالوًة على أن اهلل تعالى يقول في كتابه الكريم عن ظهور األنبياء 
اُغوَت﴾  ِن اْعُبُدوا اهلَل َواْجَتنُِبوا الطَّ

َ
 أ

ً
ٍة َرُس��ول مَّ

ُ
ّ أ

َقْد َبَعْثَنا ِف ُكِ
َ
في كل أمة ﴿َول

)ُس���وَرُة النَّْحِل: 36/16(. ولكن البش���رية س���رعان ما نسيت الدروس التي تلقتها 
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من هؤالء األش���خاص العظام، وانحرفت عن الصراط الس���وي بتقديس���ها 
��ؤالء األنبي���اء وتأليههم، فعادْت إلى الوثنية مرة أخرى. وهناك مئات من  له
��ة في اليونان  ��ا الخيال اإلنس���اني ممتدة من جبل اآلله األوث���ان الت���ي خلقه
��ر الجان���ج في الهند، وه���ذه األديان مختلفة في وضعها وش���كلها  حت���ى نه

الحالي عن وضعها وشكلها في بداية ظهورها اختالًفا كبيًرا.

لذا ال يمكننا تقييم “كونفشيوس” الصين أو “براهما” و“بوذا” الهند 
تقييًم���ا صحيًحا إال بعد التعرف على ظروف عهودهم وما جاؤوا به بداية. 
فالزم���ن يبل���ي كل ش���يء، وتتغير خالله نظرات اإلنس���ان وقيم���ه. لذا فمن 
الصعوب���ة بم���كان أن نعرف إل���ى أي مدى تغيرت صورة ه���ؤالء وابتعدت 
عن أصلها بسبب عوامل الزمان الذي يغير كل شيء وبسبب فكر اإلنسان 

التغيُُّر والتحوُل شأُنه.

لو لم يقم القرآن الكريم -ببيانه المزيل لكل الشبه- بإعالمنا وإخبارنا 
عن عيس���ى  َلم���ا كان باإلمكان معرفة حقيقته داخ���ل جدران الكنائس 
  ضمن مفاهيم القسيس���ين والرهبان الذين يقومون حول تماثيل عيسى
بمراس���يم اختلطت بها ش���عائر الوثنية. إذ إن رفع البشر إلى مرتبة األلوهية 
وتن�زيل الذات اإللهية إلى مرتبة البشر، والدخول في تناقض عقلي صارخ 
م���ن أن الواحد ثالث���ة والثالثة واحد وتحريف العقيدة وتش���ويهها وتزييف 

العقل والمنطق َلهو أعظم صفاقة وجحود هلل سبحانه.

 ونح���ن نش���اهد اآلن أن الش���عائر المس���يحية المحرف���ة ف���ي معابده���ا 
 ال تختل���ف كثي���ًرا م���ن ناحي���ة الش���كل ع���ن الوثني���ة اليوناني���ة والروماني���ة. 
 ول���وال البي���ان القرآن���ي وتوضيحات���ه فإن من يش���اهد الكنيس���ة وم���ا يجري 

فيها يصعب عليه تمييز المسيح  عن “أبوّلو”.
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هت صورة نبيها كل  لذا فإذا كانت المس���يحية قد حرفت كتابها وش���وَّ
هذا التحريف والتشويه وهي قريبة الظهور من عصرنا، إًذا فكم من مسيح 
 وجد في القرون األبعد وكم منهم تعرض إلى تحوير دينه وتحريف صورته 
ف���ي أذهان الناس. عن ابن مس���عود أن رس���ول اهلل  قال: “َم��ا َكَن ِمْن نَِ�ٍّ 
َواٌم 

ْ
ق
َ
ُ َحَوارِيُّوَن َيْهَتُدوَن بَِهْديِِه َويَْس��تَنُّوَن بُِس��نَّتِِه ُثمَّ يَُكوُن ِمْن َبْعِدِهْم أ

َ
 َكَن ل

َّ
إِل

ا. أجل،  ��وَن َما ُيْنِك��ُروَن”)79(، وهذا مهم ج���دًّ
ُ
��وَن َويَْفَعل

ُ
 َيْفَعل

َ
��وَن َم��ا ل

ُ
 َيُقول

��اًل نبع من نب���ع صاف ف���ي بدايته وكان  فك���م م���ن دي���ن ن���راه اآلن ديًنا باط
الوح���ي مص���دره، ولكنه نتيجة جهل أتباعه والع���داء الظالم ألعدائه انقلب 

بجميع ُأسسه إلى مجموعة من الخرافات واألوهام.

إًذا فإن معظم األديان ذات المظاهر الباطلة والتي اس���تمرت ووصلت 
إلى أيامنا الحالية كانت مستندة في الماضي إلى أسس متينة صالحة صافية 
في األكثر. والظاهر أن كل عصر كان يحمل سمة وختم نبي من األنبياء.

إن إس���ناد النب���وة إلى ش���خص لي���س بنبي ُيعد كف���ًرا ككفر إن���كار نبوِة 
 نب���ّي. إن اإلنس���ان ال يمل���ك نفس���ه من النظر نظرة ش���ك إلى منش���إ البوذية 
أو االقت���راب بح���ذر كبير من “البراهمة”. بل يجب البحث حتى عّما وراء 
الفلس���فة العقيم���ة الضيقة للكونفيشيوس���ية أيًضا. وأعتق���د أن من االحتياط 
النظر إلى “الشامانية”)80( على أساس أنها تعرضت لكثير من التأويالت.

وس���واء أكان���ت منابع هذه األدي���ان وبداياتها صافية أم يش���وبها بعض 
الكدر فإنه مما ال يختلف فيه أحد أنها كانت مختلفة عن وضعها الحالي. 
��ي تعرض���ت إما لتآكل الزمن، أو تعرض���ت لتراكمات وإضافات جديدة  فه

)79( صحيح ابن حبان: 73/14.
)80( الشامانية: دين بدائي من أديان شمالي آسيا يتميز باالعتقاد بوجود عالم محجوب هو عالم اآللهة والشياطين 

            وأرواح السلف. وإن هذا العالم ال يستجيب إالَّ للشامان وهو كاهن يستخدم السحر لمعالجة المرضى ولكشف 
          المخبأ والسيطرة على األحداث. )عن قاموس المورد(
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مم���ا أدى إلى تغيره���ا واختالفها عن حالها األول. ولو فرضنا المس���تحيل 
ورجع مؤسسوها إلى الحياة مرة أخرى لما عرفوا األديان التي جاؤوا بها.

هناك أديان كثيرة في الدنيا تعرضت للتحريف والتغيير، ومن الضروري 
قبول أن القْس���م األكب���ر منها كانت صافية المنبع. والق���رآن الكريم يقول: 
��ٍر: 24/35(، فيعطي بذلك حكًما   َخلَ فِيَها نَِذيٌر﴾ )ُس���وَرُة َفاِط

َّ
��ٍة إِل مَّ

ُ
﴿َوإِْن ِم��ْن أ

���ا ش���اماًل. ولكنن���ا ال نعرف من األنبي���اء الذين ظهروا ف���ي كل العالم  عاَلميًّ
والذي يبلغ عددهم حسب إحدى الروايات 124 ألف نبي)81(.. ال نعرف 
���ا. وم���ع ذلك فنحن ال نع���رف أماكن وأزمنة هؤالء  س���وى 25 )أو 28( نبيًّ

األنبياء وال نملك معلومات كافيًة عنهم.

ث���م إننا غي���ر مكلفين بمعرفة جمي���ع األنبياء الذين ج���اؤوا إلى الدنيا. 
ْيَك 

َ
َصْصَنا َعل

َ
ْبلَِك ِمْنُهْم َمْن ق

َ
 ِمْن ق

ً
َنا ُرُسل

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
والقرآن الكريم يقول: ﴿َول

ْيَك﴾ )ُسوَرُة َغاِفٍر: 78/40(، أي إنه نبه إلى عدم الخوض 
َ
ْم َنْقُصْص َعل

َ
َوِمْنُهْم َمْن ل

أو المماراة في موضوع األنبياء الذين لم يقّص خبرهم علينا.

ولكن من المعلوم من علم تاريخ األديان والفلس���فة واألنتروبولوجيا 
وجود نقاط مشتركة عديدة في العقيدة بين كثير من المجتمعات اإلنسانية 
م���ع أنها متباع���دة بعضها عن بعض بعًدا كبي���ًرا. فمثاًل يالحظ في جميعها 
 التوج���ه م���ن التعددي���ة إل���ى الواحدي���ة. وعن���د التع���رض إلى مصيب���ة كبيرة 
��ا ُينب���ذ كل ش���يء جانًبا وتفت���ح األيدي ف���ي حضرة ذات  ال يمك���ن تحمله
علي���ة، وترف���ع األي���دي إل���ى األعل���ى دائًما... أي هناك تش���ابه ف���ي مظاهر 
 الس���لوك والتص���رف عندما يتعل���ق األمر بش���يء وراء الطبيعة. وهذا يش���ير 
 إلى وْحدة المنبع ووحدة المعّلم. فمن السكان األصليين في جزر الكناري 
إل���ى المالي���ا، ومن الهن���ود الحمر إلى قبائ���ل المومو نرى الش���عائر الدينية 

نفسها، واأللوان والديكور نفسه واألنغام نفسها أو تتشابه فيما بينها.
)81( مسند اإلمام أحمد: 265/5؛ صحيح ابن حبان: 77/2؛ المستدرك للحاكم: 652/2.
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والمالحظ���ات الت���ي س���جلها األس���تاذ الدكتور مصطف���ى محمود حول 
ا تؤيد هذا األمر. إذ يقول الدكتور مصطفى  قبيلتين وحش���يتين وبدائيتين جدًّ
 محم���ود ب���أن قبيل���ة الموم���و تعتقد بإله اس���مه “موج���اي”، وه���ذا إله واحد 
 في ذاته وفي إجراءاته، وهو لم ُيوَلد من أحد ولم يِلد أحًدا، ال شبيه له وال ند، 
 ال تدرك���ه األبص���ار وال تحي���ط ب���ه األفه���ام، ولكن���ه ُيع���رف بآث���اره. وينق���ل 
 عن قبيلة “ِنياْم نيام” أشياء مشابهة لعقيدة قبيلة المومو، إذ يعتقدون بإله حاكم 
على كل شيء، قادر على أن يحرك ويوجه كل شيء في الغابة حسب إرادته 

ويرسل شرارات البرق على األشرار... أي يؤمنون بالمعبود المطَلق.

��ؤالء تتش���ابه كثي���ًرا مع م���ا ورد  ���ن ف���إن العقي���دة اإللهي���ة له  وكم���ا تبيَّ
ف���ي الق���رآن الكريم ح���ول الذات اإللهية، بل نس���تطيع أن نقول إن المومو 
يعب���رون تقريًب���ا ع���ن المعن���ى ال���وارد ف���ي س���ورة اإلخ���الص. إًذا فِمن أين 
ا عن المدنية وعن س���احة  اس���تطاع هؤالء األقوام -البدائيون البعيدون جدًّ
تأثير األنبياء الذين نعرفهم- الوصول إلى مثل هذه العقيدة اإللهية العميقة 
والصافي���ة ف���ي الوقت ال���ذي لم يصل���وا إلى معرفة أبس���ط قواني���ن الحياة؟ 
 

َ
ِقْس��ِط َوُهْم ل

ْ
ِضَ بَيَْنُهْم بِال

ُ
ُهْم ق

ُ
إَِذا َجاَء َرُس��ول

َ
ٍة َرُس��وٌل ف مَّ

ُ
 أ

ّ
إًذا فاآلي���ة: ﴿َولِ��ُ�ِ

ُموَن﴾ )ُس���وَرُة ُيوُنَس: 47/10( توضح حقيقًة عالميًة ش���املًة، وليس���ت هناك 
َ
ُيْظل

أرض خارجة عن نطاقها.

وس���معت من األس���تاذ “ع���ادل زين���ل” أس���تاذ الرياضيات م���ن مدينة 
“َكْركوك” في العراق والذي تعرفت به س���نة 1968م ش���يًئا شبيًها بما نقله 
الدكت���ور مصطف���ى محم���ود، إذ قال بأنه ِخالل دراس���ته العليا في الواليات 
المتح���دة األمريكي���ة كان كثيًرا ما يلتقي بس���كان أمري���كا القدماء من الهنود 
ا م���ن بعض أمورهم. قال “كانوا يرتبون ش���عائر  الحم���ر وأنه اس���تغرب جدًّ
 ديني���ًة فيم���ا بينه���م، وكان���ت هذه الش���عائر منس���جمًة م���ع عقي���دة التوحيد. 
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إذ رأيته���م يؤمن���ون بإله ال يأكل وال يش���رب وال يمر عليه الزمن -أي فوق 
الزم���ن- وكان���وا يكررون قولهم ب���أن كل ما يجري في الك���ون إنما يجري 
حس���ب إرادته ومش���يئته، وكذلك يتحدثون عن كثير من الصفات الس���لبية 
والوجودي���ة. ولم تك���ن مثل هذه األفكار العالية الس���امية تتالءم أو تتوازى 

مع حياتهم البدوية البسيطة والبدائية”.

إًذا فإن���ه ال يمكن تفس���ير العقيدة بين الش���رق والغ���رب وبين األطراف 
القاصي���ة من الدنيا إالَّ بالرس���ل الذين أرس���لهم اهلل تعالى إل���ى هذه البلدان 
وإل���ى ه���ذه األرج���اء، ألنه يس���تحيل إرج���اع مثل ه���ذه العقي���دة التوحيدية 
المتوازن���ة التي ال يس���تطيع إدراكها كبار الفالس���فة إلى اجته���اد وإلى فكر 
 ه���ؤالء األق���وام البدائيين م���ن أمثال قبائ���ل ال�مومو أو قبائ���ل ال�“نيام نيام” 
أو قبائ���ل ال�ماي���ا. إًذا ف���إن صاحب الرحمة الواس���عة الذي ل���م يترك النحل 
والنم���ل دون أّم، ل���م يت���رك نوع البش���ر دون أنبي���اء، بل أرس���ل األنبياء إلى 

جميع بقاع األرض لينشروا فيها النور.

واآلن لنأت إلى الشق الثاني من السؤال وهو هل ُيعذب من لم َير نبيًّا؟

 لق���د رأين���ا في ج���واب الش���ق األول أن أي بقعة م���ن األرض لم تْخل 
م���ن ن���ور النبوة. ومع أنه مرت أوقات جفاف مؤقتة، إالَّ أن الرحمة اإللهية 
 س���رعان م���ا كان���ت تهطل أمط���اًرا غزيرة. لذا ف���كل فرد س���مع -قلياًل كان 
أم كثيًرا- بهذه الرحمة أو شاهدها أو ذاقها أو شبع منها. ولكن في البقاع 
الت���ي كان التحريف فيها س���ريًعا نرى س���رعة هجوم زم���ن “الفترة” بظالمه 
على تلك البقاع، أي إن فترات النور والظالم كانت متعاقبًة، والذين وقعوا 
��م ف���ي فت���رة من فت���رات الظالم ن���رى الرحمة اإللهي���ة تنجدهم   دون إرادته
﴾ )ُسوَرُة اإِلْسَراِء: 15/17(. إًذا فاإلنذار أواًل، 

ً
بَِي َحتَّ َنْبَعَث َرُسول نَّا ُمَعِذّ

ُ
﴿َوَما ك

والتكليف ثانًيا، ثم العذاب أو الرحمة.
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نع���م، ألئم���ة المذاه���ب آراء مختلف���ة ف���ي ف���روع ه���ذا األم���ر، فاإلمام 

الماتري���دي وأتباع���ه مث���اًل ال ي���رى أي عذر ألي ش���خص في ع���دم معرفة 

وجود اهلل وال سيما بعد آالف البراهين واألدلة التي تشير إليه والتي يزخر 

بَِي َحتَّ  نَّا ُمَعِذّ
ُ
��ا الكون. أما األش���عرية فيقولون بأن معنى اآلية: ﴿َوَم��ا ك به

﴾ )ُس���وَرُة اإِلْس���َراِء: 15/17( هو دليل على أن اس���تحقاق العذاب 
ً

 َنْبَع��َث َرُس��ول

ال يكون إال بعد التبليغ.

 وهن���اك م���ن يوف���ق بي���ن الرأيين فيق���ول: إن كان هناك ش���خص لم ير 

أي نب���ي ولكن���ه لم يعب���د صَنًما ولم يلحد باهلل فهو م���ن أهل النجاة، ذلك 

ألن هن���اك كثي���ًرا من الن���اس المحرومي���ن من قابلي���ة التحلي���ل والتركيب 

 الفكري، كما ال يس���تطيعون استنباط المعاني من سير األمور واألحداث. 

لذا يجب أواًل إرشاد أمثال هؤالء، ثم نرى ما إذا كانوا يستحقون الثواب 

أو العقاب. ولكن إن كان هناك من اتخذ الكفر مهنًة له ومسلًكا، ويفلسف 

هذا الكفر، ويعلن الحرب على اهلل، فسَيلقى جزاء إلحاده وكفره وإن كان 

في أقصى األرض.

والنتيج���ة أن���ه م���ا من بقع���ة أو بلد خال م���ن األنبياء، وأنه م���ا من زمن 

“فت���رة” طوي���ل خال من األنبياء. فإنس���ان كل عهد أخذ نصيبه من النس���يم 

��ر الذي نش���ره نبي م���ن األنبياء. أما في األماكن التي ُنس���ي فيها اس���م  العط

النب���ي وذْك���ره وبهتت آثاره بم���رور الزمن، فقد أطلق تعبي���ر “الفترة” على 

��ور نبي آخر، ومثل هذه العه���ود -أي عهود الفترة-  ��ود حتى ظه ه���ذه العه

سُيغفر ألهلها ولكن بشرط أال يكفروا باهلل وأال يلحدوا به عن سابق قصد 

وشعور. واهلل تعالى المحيط بعلمه بكل شيء هو أعلم بالصواب.





حدوث االأرواح

ــة،  ــي ليســت حادث ا فه ــرة، إذاً ــر متغي  �س���ؤال: بمـــا أن األرواح غي
ما قولكم في هذا؟

اجل���اب: ه���ذه مس���ألة من المس���ائل العميق���ة في علم ال���كالم، وهي 
 تحتوي على ما يأتي: نحن نقول بأن الكون متغير وعرضة للتبدل باستمرار، 
 ل���ذا نق���ول ع���ن الكون إن���ه ح���ادث، أي إن���ه كان معدوًما فُخل���ق فيما بعد، 
 وأن���ه س���ائر نح���و االضمح���الل، ويتح���رك بش���كل دائ���م ويتحل���ل. ونقول 
م وبارئ هذا الكون المتحول مبّرٌأ من التبدل والتغّير”؛ أي يمكن  “إن منّظِ
ل إل���ى غير المتبدل”، أي إن كل ش���يء  إط���الق اس���م مبدأ “رج���وع المتبّدِ
متغيٍر ومتبدل يدل ويش���ير ويرج���ع خلقه وأمره إلى الذات األقدس المبرأ 
 م���ن التب���دل والتغي���ر والتح���ول، وه���و اهلل  الواجب الوج���ود. وهو من�زه 
عن جميع العوارض الكونية والبش���رية. لذا فالمس���ألة أعاله ترد عند سرد 

هذه الصفات اإللهية، ويرد هنا سؤال وإشكال:

إن اهلل ال يتغي���ر وال يتب���دل، ال يأكل وال يش���رب، وهو قديم، ووجوده 
من ذاته وهو أبدي كذلك.

أم���ا بالنس���بة للروح فهو بس���يط، أي إن���ه غير متركب من م���ادة، وهو من 
عال���م األمر -كما جاء في الق���رآن- وليس من عالم الخلق )أي وجوده ليس 
 ناش���ًئا م���ن اجتم���اع الذرات(، بل ه���و قانون مث���ل القوانين الكوني���ة، لطيٌف، 
ذو ش���عور، ُخلق بأمر من اهلل تعالى؛ أي إن الروح قانون مثل قانون الجاذبية 
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الموج���ودة بين ن���واة الذرة واإللكترونات ومثل قان���ون النمو الموجود داخل 
البذرة. ولكنه يملك شعوًرا، بينما ال تملك القوانين األخرى حياًة وال شعوًرا.

الروح بسيط بمعنى أنه غير مرّكب من المادة، لذا ال يتحلل وال يتأين 
)أي ال يتحل���ل إل���ى أيون���ات(، ول���ه وجود ثاب���ت. لذا قد يخط���ر على بال 
البعض بأنه يشبه اهلل تعالى -حاشا هلل- في هذه الناحية. أي كما أن اهلل من�زه 

عن التغّير فالروح أيًضا ال يتغير... فما الفرق إًذا؟

إن اهلل تعال���ى من����زه عن التبدل والتغير وعن األلوان واألش���كال تن�زًها 
ذاتيًّا. بينما ُخلق الروح بس���يًطا بأمر اهلل تعالى. فاهلل خالق والروح مخلوق، 
واهلل قائ���م بذات���ه وموجود بذاته بينما الروح -وكذلك س���ائر الموجودات- 
قائمة به . فكل شيء يمد يده يطلب العون منه  قائاًل ﴿َوإِيَّاَك نَْسَتِعُي﴾ 
ِة َيَد  )س���ورُة الَفاِتَح���ِة: 5/1(، وكذلك الروح فهو مخلوق م���ن المخلوقات اْلَمادَّ

االس���تعانة والحاجة والس���ؤال إليه تعالى. ووجود الروح قائم باهلل، أي هو 
موج���ود طالم���ا اس���تند إليه ، فإن لم يس���تند إلي���ه َفِن���َي. واهلل تعالى خلق 
الروح وجعله قانوًنا ذا ش���عور مس���تنًدا إلى قدرته تعالى وإرادته، ووجوده 

مستمر ودائم بهذه الصيغة فقط.

ولنض���رب مث���ااًل يقّرب هذا إلى األذهان: إن للش���مس ضياًء وش���عاًعا 
وألواًنا، ونشاهد هذا في القمر أيًضا؛ ولكن إن افترضت فناء الشمس فإنك 
لن تستطيع تصور أي ضوء أو نور في القمر. فالنور الموجود في القمر أثر 
أو عرض من األضواء األصلية الموجودة في الشمس. فإن فنيت الشمس 
 ف���ال يبق���ى هن���اك مجال ل���دوام واس���تمرار النور ف���ي القمر. فهل تس���تطيع 
أن تدعي في مثل هذه الحالة المس���اواة بين الشمس والقمر؟ كال، والقرآن 
��اِن: 61/25( ويصف ضوءه  َم��ًرا ُمنِ��ريًا﴾ )ُس���وَرُة الُفْرَق

َ
 يص���ف القم���ر قائ���ال ﴿َوق

نُ��وًرا﴾  فِيِه��نَّ  َقَم��َر 
ْ
ال و﴿وََجَع��َل   )5/10 ُيوُن���َس:  )ُس���وَرُة  نُ��وًرا﴾  َقَم��َر 

ْ
 ﴿َوال
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اًجا﴾ )ُسوَرُة ُنوٍح:  ْمَس ِسَ )ُسوَرُة ُنوٍح: 16/71(، بينما يصف الشمس: ﴿وََجَعَل الشَّ

اًجا﴾ )ُس���وَرُة النََّبِأ: 13/78(. صحيح أن هذا المثال  اًجا َوهَّ َنا ِسَ
ْ
 16/71( و﴿وََجَعل

وهذا التش���بيه ال يناس���ب مقام األلوهية الس���امية، ولكن كانت هناك حاجة 
إلى تشبيه ماّدّي لكي تستطيع األذهان فهم الموضوع.

 وس���يعطي اهلل تعال���ى البق���اء والخل���ود إل���ى األجس���اد أيًض���ا إضاف���ًة 
إل���ى األرواح ف���ي اآلخرة. اهلل باق... وهم باق���ون... ولكن بقاءهم مرهون 
 وقائ���م ب���ه تعال���ى، إن أراد أفناه���م جميًع���ا. أم���ا وج���وده ه���و تعال���ى فقائم 
��و من�زه   ب���ه وبذات���ه... يمك���ن أن يفن���ى الجمي���ع... أما ال���ذات األقدس فه

أ منها. عن جميع العوارض ومبرَّ





 

اإيجاد املعدوم واإفناء املوجود

ــون: “ل وجود مـــن العدم ول عدم مـــن الوجود”،   �س���ؤال: يقول
فهل هذا القول صحيح؟

اجل���اب: ينس���ب ه���ذا الق���ول إل���ى الفوازيي���ه )Lavoisier(، وه���و 
ادع���اء مح���ض، يقول���ون: الم���ادة تتألف م���ن الطاقة، وهي صورة متش���كلة 
 منه���ا، فالم���ادة م���ن الطاقة والطاقة م���ن الماّدة وهكذا دوالي���ك، إًذا ال عدم 
من الوجود وال وجود من العدم، فمثاًل األحياء على األرض إذا ماتوا تآكلوا 
وغدوا تراًبا، فما يزالون موجودين وإْن كانوا بصورِة تراب، والهيدروجين 
 في الش���مس يتح���ول إلى هليوم، وتنتش���ر أش���عتها وإش���عاعاتها وموجاتها 
في أرجاء العالم، بل تمتد إلى عدة منظومات أخرى فتستفيد منها، فكيفية 

الوجود هي التي تتغير، أما الوجود نفسه فباٍق.

: عندما يقول الفوازييه: “ال وجود من العدم وال عدم من الوجود”  أولاً
يمكن أنه يريد بذلك أن الموجود ال يفنى بنفسه، وال يوجد المعدوم أيًضا 
بنفسه. فال قدرة للمصادفات واألسباب على اإليجاد واإلفناء بل إن البشر 
��م بإفناء موجود   وه���م الذي���ن يتمتع���ون بأكبر قابلية ف���ي الوجود ال طاقة له
أو إيجاد معدوم، وهم إنما يقدرون على تغيير مركبات الموجود فحسب، 
ا إذا  فالموج���ود يحاف���ظ على وجوده ويظّل المع���دوم معدوًما إلى األبد، أمَّ
أسندنا األمر إلى الحق سبحانه فسينقلب الحكم رأًسا على عقب، فاهلل تعالى 
 ُيفن���ي الموجود ويوج���د المعدوم، فالمعاند القائ���ل “ال وجود من العدم” 
وهو يرى في كّل ربيع آالًفا من النباتات ُتخلق من العدم، هو أولى بالعدم. 
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 أج���ل، إن اهلل تب���ارك وتعالى ُيفني الموجود وُيوج���د المعدوم، والحقُّ 
أنَّه ال اعتراض لالفوازييه على هذا. 

ـــا: ه���ل يحيط علمن���ا القاصر بمس���ألة الوجود والع���دم ليصح مثل   ثانياً
هذا االدعاء؟ 

من���ذ أبيقور وطاليس والناس يظّنون أن الذّرة هي أصغر أجزاء الماّدة، 
���ا اليوم فاكتش���فوا أنها تتش���كل م���ن أجزاء أصغ���ر، من إلكترون���ات فيها  أمَّ
شحنات كهربائية سالبة، وبروتونات فيها شحنات إيجابية، ونيترونات غير 
مش���حونة، وكلها تدور حول نواة الذرة، ولم يكن ألحد علٌم بهذه المسألة 
في الماضي، وأصبحت اليوم معلومًة لكل أحد، بل اكتشفوا اآلن أن تلك 

األجزاء تنشر موجات على الدوام.

ن معلومات  ��ة ُتخ���زَّ د مس���تمّر، ب���ل في كل لحظ فمعلوماتن���ا ف���ي تج���دُّ
جديدة في ذاكرتنا المعلوماتية، وبينما تطرأ على نظرية الذرة تغيرات عّدة، 
 نش���أت نظري���ة وحدة الطاقة الضوئي���ة )الفوتون(، فص���بَّ العلماء جهودهم 

على الُجَسيمات.

��نُّ أنن���ا نعلم الكثير، بيد أن ما نعرفه عن الوجود بالنس���بة لما نجهله  نظ
ليس سوى قطرة في بحر. 

��ّن حت���ى األم���س القريب أّن كّل ش���يء يتش���كل م���ن الذرات،   كن���ا نظ
ا اليوم فنظرية المادة المضادة تقول إن هناك “ذرة مضادة” تقابل الذرة،  أمَّ
ا  َها ِممَّ

َّ
ْزَواَج ُك

َ
َق ال

َ
ِي َخل

َّ
وبوسعنا أن نلحظ هذا عند قوله تعالى ﴿ُسْبَحاَن ال

ُموَن﴾ )ُسوَرُة يس: 36/36(.
َ
 َيْعل

َ
ا ل ْنُفِسِهْم َوِممَّ

َ
ْرُض َوِمْن أ

َ
ل

ْ
تُنْبُِت ا

أمعن���وا النظ���ر ف���ي اإليم���ان ال���ذي لّقن���ه الق���رآن الكري���م والحقائ���ق 
 العلمية التي أش���ار إليها: فمن كّل ش���يء خلق س���بحانه زوجين، من الذّرة 
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���ا األح���د ب���ال ش���ريك فه���و واح���د، ال يتجزأ   حت���ى الكواك���ب الس���يَّارة، أمَّ
وال ينقس���م، وال َيْطعم وال يش���رب، وال يحده زمان وال مكان، وال ُيدَرك 
بالكم والكيف، فوجوده ذاتّي، سبحان رّبي األجّل األعلى، فهو مبرأ ومنزه 

عن الحدوث ومالبسة الحوادث.

إن مسألة المادة المضاّدة والذرة المضادة والبروتون المضاد والنيترون 
المضاد التي اش���تغل به���ا العلماء كثيًرا في عالم الفيزي���اء والفيزياء الفلكية 
من أندرس���ون إلى أس���يموف على اعتبار أنها نظرية جديدة َلتثبت لنا ِقصر 
 ح���دود معارفن���ا وقلة اس���تيعابنا المعرفي. فاإلنس���ان المغ���رور بعلمه يدرك 
من هذه االكتش���افات الحديثة أن علمه نقطة في بحر، فاإلنس���ان كلما قرأ 

ازداد علمه وجهله على حد سواء.

وبعدما اكتش���ف أندرس���ون البوزترون، اكتشف ش���يًئا آخر يدور مكان 
 اإللكت���رون. إن م���ا اكتش���فه كان مش���حونا بش���حنة موجب���ة، وم���ن المعلوم 
أن اإللكترون ال بد أن يكون مش���حوًنا بش���حنة سالبة، وهذا يثبت أن هناك 
مادة مضادة تقابل المادة. وما زال العلماء يشتغلون اآلن ويبذلون قصارى 
جهدهم لحّل هذا السر. وإن واصلنا التعداد امتّد بنا الموضوع إلى الُجَسْيم 
المضاد والبروتون المضاد والنترون المضاد واإللكترون المضاد والجزئي 
المض���اد... ولربم���ا يق���ال مثل ه���ذا للكائنات الحية -رغم أنه لم ُيكتش���ف 

بعد- أعني النبات المضاد واإلنسان المضاد والحيوان المضاد...

 يق���ول أينش���تاين وه���و ال���ذي ظهر ص���دق كثير م���ن تنبؤات���ه: “المكان 
ذو البعد الثالثّي المرئّي له ُبْعٌد رابع هو الزمان”، وال ريب أن هذا منوط 
ب���اإلدراك والح���دس، فلو كنتم في هذا المكان مثاًل فنظرتكم إلى األش���ياء 
���ا، فهن���اك م���كاٌن آخ���ر غير ما نح���ن فيه، ولم يتش���كل ذلكم  س���تختلف كليًّ

المكان مطلًقا عن تحّول مادة أخرى. 
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- ما العالقة بين المادة والمادة المضادة؟

يقال إنهما مخلوقتان تتمكن إحداهما من القضاء على األخرى. 

ويقول العلماء: ستقضي المادة على المادة المضادة في يوم ما؛ بيد أنه 
ال يوجد أي دليل يؤكد كالمهم.

ل���و فرضنا صدق بع���ض دعواهم وقلنا: إن كثاف���ة المادة على األرض 
أكث���ر من الم���ادة المضاّدة، وكانتا متقابلتين عندما ُخلق الكون، ثم أكل كلٌّ 
منهما اآلخر وقضى عليه، وأخيًرا اقتضت أسباب شّتى بقاء بقّية من المادة، 

فتفوقت على المادة المضادة، ومنها نشأ هذا العالم.

 م���ا يقولون���ه تأب���اه العق���ول؛ فلو وقع مثل ه���ذا لما كان يس���وغ الكالم 
ع���ن وج���ود م���اّدة مضاّدة عل���ى األرض، فمقتَض���ى ذاك االدع���اء أن المادة 

المضادة قد قضي عليها منذ بدء الخلق.

وبمنظ���ار آخ���ر: دعوى وج���ود ما هو مض���اد للماّدة والذرة تش���ير إلى 
عال���م خفّي عّن���ا، فنحن ُخلقنا من مادة مرئية، ولربم���ا ُخِلق الجّن من مادة 
 ش���بيهة بالم���ادة المضادة؟ وِل���َم يأبى أناٌس خلَق المالئك���ة من نور؟ أوليس 

ًة تمكّنهم من القضاء علينا؟ من الممكن أن المالئكة أوتيت قوَّ

وفي س���يرة األنبياء ما قد يش���ير لذلك، ففي القرآن أن المالئكة نزلت 
وتمّثلت بصورة أشياء مادّية فأهلكت أقواًما، فلو أمرها اهلل تعالى وأذن لها 
لدّمرت الكون ب�سلس���لة إجراءات؛ فللمادة نس���يج معين وللمادة المضادة 
آخ���ر كم���ا الج���ن والمالئكة، فَمَث���ل الدنيا واآلخ���رة كمثل الم���ادة والماّدة 

المضادة، والمكان والمكان المضاّد، والزمان والزمان المضاّد.

كان النب���ي  يرى الجنة حقيقة، ويأخ���ذ عناقيدها بيده، ويرى جهنم، 
وُيفِزعه ما فيها من أهوال وفظائع، فهو  كان يتصل بعالم المادة المضاّدة 

وهو ما يزال في عالم المادة.
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ِة ليس شيًئا يسيًرا، وعليه فال  ته وماّدته المضادَّ إًذا إنَّ وجود العالم بمادَّ
محّل لقول قائل “ال عدم من الوجود وال وجود من العدم” بناًء على قوٍل 

مهجور قيل قبل قرن.

ا ألكرر أّن ما نعرفه عن العالم َنْزٌر يسير، فقديًما قامت  وأجدني مضطرًّ
القيامة حول مادة األثير، وحاول فريق إثبات وجودها بأدلة ش���تى، وأنكره 
آخ���رون مثل مايكلس���ون وفًق���ا لما دلَّت علي���ه نتائج أبحاثه���م، فعارضهم 
لورين���ز ه���ذه المرة قائاًل: “كال، ال يمكنكم أن تقولوا هذا”، فكانوا جميًعا 
يقول���ون م���ا َه���َدت إليه أبحاثهم. ألي���س غريًبا إًذا القطُع بحكم في مس���ألة 

الوجود والعدم رغم كل ما ال نعلم ماهيته ومنه اإلنسان؟ 

ويمك���ن أن تهلك يوًما ما واح���دٌة من المادة والمادة المضادة، فتتطور 
األخرى، لربما ترون يومئذ كائنات تحسبونها بشًرا مثلكم، فإذا لمستموها 
 إذا بأيديك���م تنف���ذ من ناحية إلى أخرى، فس���ّموها إن ش���ئتم جنًّا أو مالئكًة 

أو أجساًما لطيفًة. 

بع���د كل ما ذكر يتض���ح أّن وراء المادة عالًما آخ���ر، “والذين يبحثون 
��م في عيونه���م؛ والعين ف���ي المعنويات  ع���ن كل ش���يء في الم���ادة، عقوله

عمياء”)82(.

إن وراء الم���ادة عاَلًم���ا عظيًم���ا واس���ًعا مغايًرا للمادة، عال���م يتجلى فيه 
المعنى الحقيقي والنور اإللهي والذات األحدية، وال علم لنا به؛ فيُد العلم 

قاصرة ال تبلغه. 

ـــا: كلن���ا ش���اهد عل���ى إفناء م���ا هو موج���ود وإيجاد ما ه���و معدوم،   ثالثاً
فهو سبحانه يوجد النور في لحظة، ثم ُيفنيه ويوجد الظلمة مكانه، ثم يفني 

الظلمة ويوجد النور مرة أخرى.
)82(  المكتوبات لبديع الزمان سعيد الُنوْرسي: نوى الحقيقة 55.
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 وم���ا زال���ت هذه األح���داث تتكرر أم���ام أعيننا، وفي كل موس���م يخلق 
م���ن الع���دم نباًت���ا وحيوان���ات لم تك���ن ش���يًئا لن���رى بأعيننا عملي���ات إيجاد 
المعدوم وإفناء الموجود، ويوم تفنى هذه المخلوقات كلها سنش���هد كيف 
اٍن﴾ 

َ
ْيَها ف

َ
 يفن���ى الوجود أيًضا، فينكش���ف س���رُّ اآلي���ِة الكريم���ة: ﴿ُكُّ َم��ْن َعل

ْحَمِن: 26/55(، وسيفنى كل ما على األرض بجوانبه المادية. )ُسوَرُة الرَّ

��و الق���ادر عل���ى إفناء  أج���ل، كل ش���يء ف���ان، وال باق���ي إال اهلل ؛ فه
الموجود وإيجاد المعدوم.

والخالص���ة أّن األف���كار الغائم���ة هي م���الذ الماديين بنص���ب إلٍه مادّي 
أو ُق���ل نص���ب المادة إلًه���ا، بداًل من الخال���ق البارئ الذي ُيفن���ي الموجود 
 ويوج���د المع���دوم، وال���ذي ُيش���عرنا بوج���وده ع���ن طري���ق عجائ���ب صنعه 
ف���ي الك���ون؛ ويّدع���ون أن الم���ادة ه���ي الت���ي تدّبر أم���ر العالم، وم���ا القوى 

الكيماوية والميكانيكية سوى خصائص لها. 

 والح���ق أن حقيق���ة الم���ادة التي عّدوها كل ش���يء مجهول���ة؛ والغريب 
��ه -وه���ذا ألن الخل���ق  أن الماديي���ن الملحدي���ن هلل ألنه���م ال يعرف���ون كنه
عاجزون عن إدراكه- ال يرون بأًسا في عّد المادة التي ال يدركون حقيقتها 

أصَل كل شيء.

دعك من تناقضاتهم، وهلم إلى شيء من منهجهم الفكري:

الم���ادة عندهم ه���ي ُأّس الخلق والوجود، فهي تتحكم في كل ش���يء، 
ب���ل إن القوة أس���يرة بيدها؛ فبينما يحاولون تفس���ير حقيق���ة الوجود تجدهم 
 يحيل���ون أم���ر العالم وانتظام الك���ون وتوازنه إلى ذرات عمي���اء ال علم لها 

وال وعي وال إدراك.

 وعل���ى اإلنس���ان أن يك���ون أعمى بال وع���ي لينطلي عليه ه���ذا الخزي 
من خرافات ال صلة لها بالعلم. 
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ذاك ه���و أب���رز م���ا بينن���ا وبي���ن الماديين من اخت���الف، فالم���ادة عندهم 
أس���اس كل ش���يء، وحركتها وتش���كلها ذاتي���ان، وكأنهم يعتم���دون في هذا 

على المشاهدة والتجربة. 

أما نحن -معتمدين أيًضا على المش���اهدة والتجربة والعلوم الطبيعية- 
فنؤمن بأن المادة موجود أعمى بال وعي وال إدراك، تستمد حركتها وقوتها 
 وتأثيره���ا ف���ي المركبات ِم���ن مدّبِر عليم قدير وجوُده ذاتّي وأمُر كل ش���يء 

. إلى علمه وقدرته

نع���م، فالدوغمائية ه���ي صبغة الماديين ومنه���م المعاصرون، فالقضايا 
 النظري���ة المحتمل���ة يظهرونها علمي���ًة قطعيًة، ليضلوا الناس؛ وهم أنفس���هم 
م���ن ث���اروا على دوغمائية المس���يحية لينك���روا كل ش���يء، وإذا بهم يقعون 

أخيًرا في الدوامة نفسها والغّي نفسه لكن من طريق آخر.

��م دعاواهم الت���ي أعلنوها إّما تأوي���الت خاطئة    ومس���تندهم ف���ي معظ
 أو أقيس���ة فاس���دة؛ ومنه���ا دعواه���م أن���ه ال ع���دم م���ن الوج���ود وال وج���ود 
من العدم، ولو جاء يوم أثبت فيه العلماء خطأ دعاواهم قطًعا فس���يختلقون 

غيرها ليستندوا إليها في إلحادهم.
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